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PG har ordet
Precis som våra sommaraktiviteter har börjat nåddes jag den 26 maj av
beskedet att John Healey gått ur tiden. Under Tehmis 2008, där John och
Joy var hedersgäster, hade många av oss förmånen att träffa honom och
vi minns alla hans deltagande i paneldiskussionen på racingdagen. Våra
tankar går till hans familj. Ett tack går också till Brian Healey för hans
artikel om John som ni kan läsa i denna utgåva.
Vårt årsmöte hölls på Röstånga Gästgiveri i Skåne i samband med
Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp. De flesta hade valt
att anlända på fredagen i högsommarvärmen. På lördagen deltog
många i rallyt, som arrangerades av MSCC, med målgång på Ringen.
Dagens racing avlöpte väl med fina Healeyinsatser av Anders L, NilsFredrk, Anders S, Joakim Glas och Leif Molin i sin Sprite. På kvällen
samlades vi till en gemensam middag som var uppdukat ute på gården.
Årsmötet var förlagt till söndag morgon som genomfördes utan större
sensationer, det beslutades att utöka regionsansvaret för Skåneregionen
med Peter Bäckström som är ny medlem sedan ett år tillbaka. Dessutom
bildades en kommitté som har till uppgift att arrangera nästa årsmöte
och som kommer att hållas tillsammans med klubbens 40- årsjubileum
någonstans i Västsverige.
Ett tack till Raoul, Els-Mari och deras medhjälpare för ett fint årsmöte.
Det är inte utan att man som ordförande är lite stolt att vi har 80
deltagare på ett årsmöte i en klubb som bara har 300 medlemmar.
Racingsäsongen är nu i full gång med sex aktiva Healeys i Sverige.
Årets höjdpunkt för Healeyracers är med all säkerhet John Gott
Memorial Trophy Race på Silverstone. Racet var ett i leden av
många Engelska aktiviteter under 2009 för att fira 50- årsjubileet av
introduktionen för Austin Healey 3000. Startfältet innehöll inte mindre
än 35 Healeys med fyra bilar från Sverige. Det var utannonserat ett 60
minuters- race, men kortades något, med obligatoriskt depåstopp på en
minut och eventuellt förarbyte. Loppet blev en gigantisk kamp mellan
Jeremy Welsh och vår egen Anders Schildt som växlade i ledningen ett
flertal gånger. Jeremy segrade med 2,6 sek före Anders som verkligen
visade att han kommer att tillhöra det absoluta toppskiktet inom den
internationella Healeyracingen. Nisse, Anders/Robert och Kåge följde
upp med fina placeringar som grädde på moset.
/ PG
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J

ag såg i senaste bladet att ni efterlyser
medlemmar som varit Healeyägare
länge. Jag köpte min Sprite MkII på
hösten 1963 i Västerås och har den fortfarande kvar. Kan det vara nåt?
Här är lite bakgrund till mitt Healeyinnehav.
Min bil rullade av tillverkningsbandet den
9:e juni 1961 efter tre dagars tillverkning.
Den 13:e juni var den på väg till Stockholm där den såldes till en mekaniker
på en Esso-station. I februari året därpå
såldes den till en fru Collin och senare till
en bilhandlare.
Det var där, den 26:e oktober 1963 som jag
hittade Spriten med registreringsnumret
U19368. Jag var ungkarl då och insåg vad
bilen kunde göra för att förbättra mitt sociala liv. Fungerade det? Fråga min fru!
Spriten har varit en ständig invånare i mitt
garage i 46 år nu. 1969 gav original 948motorn upp och ersattes med en 1100 cc,

(år 2002 bytte jag tillbaka
till original igen).
Garageförhållandena var
inte alltid de idealiska och
som många andra engelska bilar förföll den tyvärr
långsamt.
Mellan 1991 och 1995 lät jag
med hjälp av en professionell
renoverare, som inte visste
vad han gav sig in på, återställa
Spriten till originalskick. I april
1995 startade jag upp den igen
efter nära 12 år och blev genast
imponerad av det respektingivande ljudet som kom ut ur det klena
avgasröret. Dessa 50 hästkrafter lät
verkligen bra. Nya däck med vita
sidor monterades i våras.
Tilläggas kan att fru Jonsson fortfarande gärna tar en repa i Spriten.
/Bert Jonsson Forshaga, text och foto
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Nästa nummer av Enthusiasten kommer i
dec 2009. Manusstopp den 10:e nov

Artiklar publicerade i Enthusiasten
tillhör Austin Healey Club of Sweden.
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Svensk framgång
på Silverstone

V

text och foto: tommy lyngborn

anders schildt försvarar de svenska färgerna under john gott memorial trophy race

Helgen den 10 - 12 juli arrangerade den engelska M.G.-klubben
ett stort meeting på Silverstone, M.G. Live. Denna träff inkluderade också firandet av Austin-Healey 3000:s 50-årsdag. Ett
speciellt race, John Gott Memorial Trophy Race, anordnades i
samband med detta. 35 stycken Big Healeys var anmälda varav
fyra stycken kom från Sverige.
Detta race skulle visa sig bli det tätaste under hela helgen. Det
var kamp om täten från starten till mållinjen. En av huvudpersonerna var Anders Schildt.
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i var tre förväntansfulla medlemmar
som träffades på Skavsta för att åka till
Silverstone för att se på Healeyracing
av de ”stora” pojkarna.
Nina kom för att hälsa på maken Nisse och se
till att honungsförbrukningen på frukostmackorna inte stegrats till hälsofara. PG var med för
att se på lördagens racing samt för att återse
alla trevliga engelsmän från förra årets möte
i Halmstad. Söndagen skulle PG ägna åt en
golfrunda med Steve Norton från CAPE. Jag
själv fick förmånen att campera ihop med Nina
och Nisse i husbilen som parkerats tillsammans
med team SID1, Lotsengård/Svanbergs husbil
i depån.
Vi kom till banan på fredagen när tidsträningen
pågick som bäst. Anders Schildt hade kvalat till
tredje startruta inför lördagens race. SID1, med
Robban Petersson bakom ratten hade 16:e, och
Kåge Schildt kvalade in straxt bakom på 23:e
plats. Nils-Fredrik Nyblæus i sin lite motorsvagare AH100M stod bra till i sin klass.
Själva mötet var ju egentligen ett M.G.-möte så
det var M.G.-bilar precis överallt på Silverstone, så även på tävlingsbanan. Det tävlades i
alla tänkbara klasser med M.G. bilar såväl förkrigare som de allra senaste modellerna, vanligast var inte oväntat M.G.B och Midget i alla
tänkbara motorvarianter. Det tävlades också i
concours och gymkhana (manöverprov).
Fredagskvällen avslutades med middag ordnad
av Healey Driver International.
Healeyracet på lördagen var det sjätte för
dagen. Det var ett endurancerace på 60 minuter
med förarbyte. Det hade kortats till 50 minuter
pga en olycka i ett tidigare heat. Den som ville
köra sin bil själv utan byte fick åka in i depån
och stå still i en minut.
Anders missade lite i starten men tog genast
upp jakten och kom snart ikapp Jeremy Welch
som hade pole position. Den vilt sladdande
Mark Campfield, tvåa på griden, som vi minns
från Falkenberg kom aldrig riktigt med i tätstriden. Det blev ett väldigt tight och spännande
race mellan Anders och Jeremy, inte mer än ett
par billängder skiljde dem åt under hela loppet.
Det var lika spännande varje gång de kom runt
kröken där jag stod att se vem som var först.
De skiftade tätposition fem-sex gånger under
racet. Jeremy drog till slut det längsta strået
och Anders blev tvåa. SID1, som för övrigt
var den ende svenska bil där förarbyte skedde,
placerade sig på 16:e plats, Kåge kom 19:e och
Nisse tog flaggan som 26:e man.
Lördagskvällen ägnades åt en gemensam supé
med M.G. klubben i ett jättetält. Vi var de enda
svenskarna där.
På söndagen var det bara Nisse som tävlade.
Det var Signtec Trophy Race för 50- och 60tals sportbilar. En skön blandning av M.G.,
Triumph, Lotus, Elva och Healey 100M med
mera. Nisse hade som vanligt sin ständige
konkurrent Mark Pangborn med den röd/svarta
100M i sikte. Även denna gång lyckades Mark
komma först över mållinjen. Men nästa säsong....
Nisse slutade 25:a av 35 startande.
Resten av söndagen ägnades åt den jättestora
marknaden där det fyndades friskt. Tänk vad
mycket grejor det finns som man inte hade en
aning om att man behövde.
Sammanlagt en mycket trevlig helg, tack för
gästfriheten!
/Tommy Lyngborn, text och foto

sex holländska team var på plats

robert petersson hade givits
den ena platsen i sid1

anders lotsengård finjusterar
bromsarna innan start

nina nyblæus provsitter maken nils-fredriks bil



anders schildt före jeremy welch...

the john gott memorial trophy

...och här är ordningen omvänd

anders har fått andrapriset av mr colin stokes
mark campfield med sin breda körstil har
just passerat bruce montgomery i ah 100s

Healeyracet under M.G. Live organiserades av Healey Driver International som är
den engelska Healeyklubbens racingsektion. Dess uppgift är att stödja Big Healeyracing i England och ute i Europa.
På Silverstone tävlade man om John Gott
Memorial Trophy för första gången.
John Gott kom till BMC works team

till höger överst:

kåge schildt visar prov på sin numera legendariska vägvinnande kurvtagningsteknik
mitten:
mark pangborns vackra 100m

1958 och körde Wolseley, Austin, M.G.
samt Big Healeys i alla stora rallyn runt
om i Europa. Han är dock mest känd som
privatförare i ex-works Healeyn SMO 746
som han körde i Modsportmästerskapet
under sextiotalet.
John dog i sin Healey under en tävling på
Lydden Hill 1972.

Det är Johns bil som Colin Stokes, president i AHCUK, låtit göra en modell av
och skänkt till Healey Drivers International som trofé. Colin Stokes har tidigare
varit ordförande i AHC of England. Det
var också Colin som överlämnade trofén
till tävlingens segrare Jeremy Welch.

underst:

nisse på väg in i depån efter avslutat race,
ständigt på jakt efter mark pangborn. till nästa
säsong blir det andra bullar...
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Pristagare och honoratiores uppställda runt två historiskt intressanta bilar.

dd 300, världens mest tävlade healey



ian montgomery i ah 100s, värde cirka 500.000
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UJB 143 är en Austin Healey 3000 Mk l
ex- works rally car med fin historia. 1961
deltog den i Svenska Midnattssolsrallyt
med Peter Riley och Tony Ambrose. De
placerade sej 12:a totalt och tvåa i sin
klass. Under samma år körde Pat Moss
och Ann Wisdom hem klassegern och blev
17:e bil totalt i Tour de Corsica. Bilen
har en lång tävlingshistoria i England. År
1977 exporterades bilen till Australien och
byggdes om till en two-seater samt användes i ett antal rallyn. År 2001 återvände

bilen till England där den återställdes till
originalskick.
DD 300 Austin Healey 3000 Mk l är
den mest kända av alla racing-Healeys i
världen. Det finns ingen Healey som har
tävlat mer än denna fantastiska bil som har
deltagit i hundratals tävlingar. Bilen började tävla 1960, 1964 köpte John Chatham
bilen från David Dixon efter en omfattande rullning på Snetterton. Bilen var under
några år konverterad till modsport med

foto: pg johansson

breda hjul och skärmbreddare. 1968 var ett
av Johns mest framgångsrika år med bilen
då han vann 28 lopp och hade nio varvrekord. John har tävlat med bilen under 40
år och hans sista lopp i bilen var 2005 på
Goodwood Revival, därefter såldes bilen
till Christiaen Van Lanschot och Karsten
Le Blanc från Schweiz som fortfarande
tävlar med den.


ON THE ROAD TO RECOVERY

ändra på ursprungsintyget trots att det var
solklart att det var fel nummer angivet i
deras papper. Så resultatet blev:

DEL 5, The final chapter
text och foto: ulf aggeryd

så här bra blev det hela! nu anser vi att bilen är klar
och redo för vägarna och alla klubbträffar

Murpys Law!
Enkelt utryckt; If anything can go wrong, it will!
Det sammanfattar så väl vårt försök att efter nästan sju års jobb att få bilen
besiktigad & klar för vägarna. Men låt oss gå tillbaka lite i tiden innan den stora
dagen för registreringsbesiktning var där.

J

ohan slet som ett djur den sista
månaden för att få klart med
inredning och allt annat ”smått &
gott” som vi hade på vår lista. Det ser
inte så mycket ut när man skriver ner alla
små saker som ska fixas, men som alla
vet – även de små sakerna tar tid! Men en
vecka innan vår besiktningstid var allt på
plats, bilen kollad, och dubbelkollad, och
kollad igen! Nu var vi redo för att få bilen
besiktigad torsdag 28-5!
Johan tar ledigt från jobbet och kommer
hem på onsdags kvällen. Mycket snack om
vad som kan gå fel men en god middag
och en öl lugnar nerverna. Torsdagen är
mulen och lite kall, inte ett bra tecken,
men det skulle bli värre, mycket - mycket
värre!
Vi tar en tur ned till garaget på
förmiddagen, bara för att kolla upp
saker och ting. Men allt är ju redan så
genomkollat att vi mest går runt och
skrotar tills Johan tycker att vi kör igenom
check listan igen. På med parkeringsljus
– allt OK – blinkers allt OK – bromsljus
allt OK – signalhorn – OK, halv & helljus,
vad i he…te!!! Funkar INTE!
Plötsligt inget halvljus på höger sida,
och extraljusen lyser hela tiden! Nu
höjdes pulsen betydligt, vad har hänt?
Allt funkade ju för en vecka sedan!
Mycket kliande i skallen, kanske inte
en helt rationell felsökning men till slut


kommer vi på att då Johan monterade
chassi nummer plåten tog han bort reläet
för extraljusen med påföljd att en kabel
förmodligen blev skadad så hela höger
sidans ljus blev kortslutna! Bort med
kabeln för reläet, extraljus ingår ju inte i
det som besiktningen behöver bry sig om.
Tillbaka hem för en snabblunch, tillbaka
till garaget för avfärd mot Bilprovningen.
Startar bilen bara för att konstatera att
den inte går på alla cylindrar! Kära Mr.
Murphy – varför ska just vi drabbas! Bort
med stiften, lite rengöring och tillbaka
med de och sedan går bilen rent. Nu
börjar det bli lite kritiskt med tiden men vi
kommer i alla fall i väg. Och nu börjar det
regna!
Man tycker ju
att vi redan fått
vår beskärda del
av allt skit men
detta var bara
början!
Tiden var bokad
till 14,30, det
är då man är
klar med sin
fikapaus (hur
många har de
per dag?) Det
tog ytterligare
här kollas det nummer,
ca 20 min
tyvärr inte de som vi
ville ha gällande!
innan vi fick

besök av besiktningsmannen som kom
ut för att kolla på chassi nummer mot
ursprungsintyget som Transportstyrelsen
utfärdat. Det där med ursprungsintyg är
ju en ny sak man infört och tydligen är
det inte så solklart vad och hur man kollar
saker & ting. Det visade sig nu att vår
bil hade blivit intagen på motornummer,
inte chassi nummer! Inte hade vi
kollat vad som stod i alla papper, man
konstaterade ju bara att vi fått OK på
ursprungskontrollen! Så här i efterhand
kanske lite klantigt, men…!
Vi ska väl ändå ge besiktningsmannen
en eloge för han gjorde allt vad han
kunde med många & långa samtal till
Transportstyrelsen men han fick inte

Hemfärden gick
i moll. Nu såg vi framför oss ett
rent
byråkratiskt helvete med att försöka få
tjänstemän på Transportstyrelsen att inse
att misstag hade skett, det är lätt att måla
upp ett helvete med många och långa brev
till en anonym instans. Men döm om vår
förvåning – det tog bara tills tisdagen
veckan efter då vi fick ett mail med
beskedet att nu är problemet fixat! Bara att
boka en ny tid för nu är alla intyg ändrade.
Gud hör bön, mirakel kan ske, ja jag vet
inte hur vi bäst kan beskriva känslan över
att det gick så smidigt. Dock inte lika
smidigt att få en ny tid för besiktning, blev
nu två månader senare!
Måndag 27 juli var det dags för nästa
försök. Dagen började bättre än förra

äntligen på väg in för besiktning
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gången och nu var allt OK och till och
med solen tittade fram, men tunga
regnmoln syntes på horisonten! Var detta
ett dåligt tecken eller….?
Men vi kom fram till hallen och denna
gång kom vi till och med IN i den.
Nu var alla papper helt OK och
registreringsbesiktningen blev nästan
en anti-klimax. Tog inte mer än ca 30
minuter att få allt klart, bilen vägd och
reg. nummer klart. Men det blev lite
diskussioner runt vad motoreffekten var!
Johan uppgav stolt att ”här är det vässat”
och visade stolt upp bromsdiagrammet
från Trendab. Jag blev ganska nervös för
man får ju inte öka effekten hur mycket
som helst utan intyg på bromsar, chassi
förstärkningar mm. Efter att Johan
sedan förklarat för besiktningsmannen
att 100 versionen fanns i många olika
utföranden och att vår bil hade 132hk
som original (100S) var det hela OK och
effekten 147hk står numera inskrivet i alla
handlingar!
Sedan blev vi på det klara med att man
även efter detta måste gå igenom en

vanlig kontroll besiktning för att få bilen
körklar. Bara att betala ytterligare 300:förutom de 1220:- som vi tidigare slantat
upp med. Men i detta läge är det ju inte
pengarna man bryr sig om utan bara att
få bilen godkänd och klar för vägen.
Kontrollbesiktningen gick på 5 minuter
där man bara kollade bromsar, ställde in
ljuset och konstaterade att CO halten var
på gränsen men med vässad penna skrevs
4,4 in, gränsen ligger ju på 4,5! NU VAR
VI KLARA!
Efter att det hela är klart så infinner sig
en nästan tom känsla. Vi har kämpat i
snart sju år med bilen. Många och långa
kvällar & helger i garaget och vi har
haft så otroligt kul med hela projektet.
Så här i efterhand inser vi att utan hjälp
från alla med mycket större erfarenhet
än vad vi har, hade denna bil aldrig stått
nybesiktigad i vårt garage! STORT tack
till er alla;
Goran för en fantastiskt bra motor
– Magnus för alla goda och bra råd
– Mattias som gjort allt plåtjobb – alla i
klubben som peppat oss, ”Jocke” Larsson

känslan går nog inte att beskriva men johans leende säger
nog allt! rent protokoll och ännu en healey på vägarna

som fixat ett sådant bra garage och
framförallt en mycket förstående fru Lena
som servat och stöttat oss genom hela
projektet. Hoppas att vi inte missat att ge
kredit till någon! Nu ska höst & vinter
ägnas åt att fixa till ett antal småsaker
med inredningen, sufletten ska på, justera
förgasarna bättre mm,mm. Men det står ju
på nöjeskontot, utan jobb i garaget blir ju
livet mindre värt att leva!
Nästa projekt som Johan & jag ska börja
med är något som vi inte kan skriva om i
vår eminenta klubbtidning. Vi har ju vår
Alfa att sätta tänderna i, men det får vi
nog rapportera om i ett annat forum! Tack
alla ni som gett oss uppmuntrande ord på
vägen – nu är vår artikelserie slut!
Healey Hälsningar från Ulf & Johan


Ett stort tack från redaktören till Ulf och Johan Aggeryd för deras långa och
trevliga artikelserie om renoveringen av BN2:an.
Hoppas att vi nu får tillfälle att se bilen ofta ute på vägen.

foto: johan berterud
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insatser utan klisterlappar,
monterade dem snabbt och
lagens krav var därmed
uppfyllda till allas belåtenhet.
Nu var det kvällen innan
midsommar så vi riggade
ett sillbord vid garaget.
Införskaffade lämpliga
drycker, tog några bilder
som vi tillsammans
med nedanstående rim
distribuerade till glada
vänner och bekanta.
Några veckor kvar
till Midnattssolsrallyt
och tiden går åt till en
del små justeringar och
förberedelser, allt skall
ju vara perfekt för vi
misstänker att ekipaget
topen
ar in hard
ss
pa
kommer att dra till sig en
ny
john
del uppmärksamhet.
Den 16 juli drar vi mot
Jönköping för starten av rallyt..

text och foto: kåge schildt

Här är fortsättningen på berättelsen om hur det gick till när Kåge Schildt och
hans team byggde Rallyhealeyn. Del ett finns i Enthusiasten nummer 112.

N

u börjar det riktigt roliga,
hopmonteringen av alla
renoverade och målade delar som
vi hämtar från hyllan.

fabrikens
dan enligt

tbrä
instrumen

förebild

Men nu kommer även en
något nervös tid – vad har vi nu glömt
innan vi lämnade bilen till lackering
och behöver vi svetsa något mer på det
nylackerade chassiet.
Nej nu vet vi svaret, faktiskt ingenting.
Visst har vi fått borra några hål i
efterhand och här har vi fyllt i hålen
med vanlig Nordsjö färg i standardkulör
– färgen stämde perfekt!
Vi monterar all mekanik och
kabelhärvan först och gör bilen helt
körklar fast utan schrouds och skärmar.
Vi vill nämligen köra bilen någon
kilometer för att se så att inte något stort
behöver demonteras igen med repor på
nylackade skärmar som följd.
Allt lugnt när vi provkör och det är en
häftig upplevelse att sitta på plåtgolvet och
tygla denna

rolf
bengt och
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vildsinta skapelse, skall bli skönt med en
riktig stol så man inte far runt så mycket.
Med
några små justeringar av
bromsar och framvagn
är vi mycket nöjda
och beslutar oss för att
fortsätta monteringen.
När skärmar och
dörrar skall monteras
verkar det som om
målaren förändrat både
mått och utseende på
alltsammans, märkligt
hur det kan bli.
Bengt Larsson
får nu göra några
dagsutflykter
från Åhus och
tillsammans med
Rolf passar snart
skiten igen och vi
förstår som vanligt
ingenting.
Nu börjar det
också dra ihop
sig tidsmässigt
för leveranser av
delar.
Tidigare har vi alltid kunnat ägna oss åt
något annat när delar saknats men nu börjar
vi
bli i behov av alla de där
svåra och krångliga
delarna som vi blivit
lovade sedan länge.
Vi har nog engagerat
samtliga leverantörer
av Healeydelar i
England vid det här
laget och det inte
den ena fixar det
fixar den andra så
snart har vi allt vi
r
behöver.
ma
är
sk
monterar

Enda undantaget bland trevliga och
hjälpsamma leverantörer är SC Parts
i Crawley som inte gjort något rätt
överhuvudtaget och dessutom blåst oss på
pengarna trots att vi betalat dyra frakter
för retursändningar av fellevererade delar.
Varken kostnaden för de debiterade
delarna eller returfrakter krediterar man
trots ett stort antal påminnelser via mail,
fax och brev.
En VARNING är högst berättigad för
detta oseriösa företag vilket vi fått

I avdelningen trevliga,
seriösa och hjälpsamma företag återfinns
A-H Spares, Denis Welsh, Cape
International och A-head for Helaeys,
handla gärna av dem men undvik SC
Parts blir uppmaningen.
När allt börjar bli klart vill vi förstås
prova bilen i lugn och ro och göra alla
andra små justeringar och låta alla
halvspända skruvar trilla av.
Detta gör vi under en eftermiddag på
Ring Knutstorp och nu känner vi att vi
inte missat särskilt mycket.
Besiktningar skall nu klaras av och
det är inte mindre än tre stycken:
MHRF-försäkringen, FIA HTPhandling (Historic Tecnical Passport)
och självaste Svensk Bilprovning.
Allesammans gick ganska bra
bortsett från att Bilprovningen
inte gillade klisterlapparna på

Nu är bilen nä
stan klar
Inte mycket jo
bb är kvar
Och när vi nu
beundrar kärr
an
Känns problem
en långt fjärra
n
Sen när vi är ri
ktigt, riktigt kl
ara
Skall vi till Mid
nattssolen fara
Men innan de
ss passar vi på
att fira
Med sill, bäsk
och en bira
Glad Midsomm

ar

vi lyfter i
motorn

bekräftat från många andra håll under
resans gång. Några tusenlappar har de
blåst oss på.

interiören

dubbla re
servhjul oc
h
verktyg me
d läderrem
mar

Enthusiast nr

114

med klart
rallystuk

strålkastarna med texten ”Får inte
avlägsnas före 3 september 1967”. Man
hävdade envist att detta datum passerat för
nästan 42 år sedan och det var hög tid att
riva bort dem.

Aldrig sa
vi och åkte hem
och hämtade
några nyare

ntering
ing före mo

provkörn

r m.m
av skärma
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Kartläsare är Svenska Bilsportförbundets vice
ordförande Sören Johansson och första sträckan
avgörs på Elmias områden och cirka 7000
åskådare.
Nu har vi tre härliga dagar framför oss och 94
mil att åka varav 16 mil specialsträckor i skogen.
Fina vägar och massor av publik längs vägarna
gör upplevelsen fantastisk.
Bilen går som en dröm hela tiden, vi bara tankar
bensin och åker vidare.
Väl hemma igen kan vi nu i lugn och ro planera
för vidare äventyr, Danmark ligger ju nära till
och det lär bli några Regularity Rally där under
hösten.

starten av midnattsssolsrallyt

foto: mikael johansson/bilsport magazine

specialsträcka på midnattssolsrallyt

foto: rickard ljunggren
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specialsträcka på midnattssolsrallyt

Enthusiast nr

114

15

Galleri
Bert Jonssons AH Sprite mkII 1961
Foto: Bert Jonsson

18
förbrödring på parkeringen
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jocke glaes debuterade på ring knutstorp

3

pg belönades med trådhealeyn

1

Styrelsens förslag att behålla befintlig ersättningsmodell bifölls av mötet:
9 Inget arvode utgår för styrelsearbete
9 Styrelsemedlem får fritt medlemskap i klubben under aktiv styrelseperiod
9 Kostnadsersättning fås mot uppvisande av kvitto
9 Milersättning utgår för resa i samband med klubbarbete enligt den skattefria delen
motsvarande den statliga modellen
Styrelsens förslag att bibehålla befintliga avgifter bifölls av mötet:
9 Ordinarie medlem = 350:-/år
9 Familjemedlem = 50:-/år
9 Inträdesavgift = 50:Gunnar Berger föredrog valberedningens förslag till ny styrelse:
9 Ordförande
o Val för ett år - PG Johansson
9 Styrelseledamöter
o Omval för två år; Johan Aggeryd, Nils-Fredrik Nyblaeus och Tommy
Lyngborn.
o Kvarstår; (valda förra årsmötet för två år), Anders Gustafson, Raoul Kennedy,
Per Schoerner och Håkan Hansson.
Samtliga förslag bifölls av mötet.
Mötet biföll omval av Kjell Eriksson och Göran Berger.
Mötet biföll omval av Börje Engwall och Gunnar Berger.
Under året har ca fem besiktningar genomförts. Kontaktpersoner för MHRFförsäkringen är Per Schoerner, Bengt Larsson och Magnus Karlsson.
Information om evenemang, träffar etc.
9 Sthlm; Röda Caféet, BSCM och Rosersberg Classic Car Show är återkommande
evenemang. I år kommer klubben även att delta på tidningen Classic Motors
evenemang på Barkaby flygfält den 16 aug.
9 Skåne; Större bilträff i Löddeköpinge. Samarbete med UBCC, dock relativt
sporadiskt. Önskemål om fler arrangemang framfördes av mötet.
9 Värmland; Torsdagsmöten vid slusscaféet i Karlstad med andra bilklubbar. Tyvärr
ganska få Austin Healey’s i Värmland.
Racingen:
9 Noterades att racingen har blivit en framträdande del av klubbens verksamhet. Det
finns 5-6 racingpreparerade Healey’s, vanligtvis deltar 3-4 st vid varje tävling. I år
kommer dessutom ett flertal att tävla i England (Silverstone, Snetterton och Brands
Hatch).
Klubbtidningen Enthusiatsen: Tommy Lyngborn rapporterade att nästa nummer kommer
i september. Även om det är fortsatt bra inströmning av material uppmanas alla att
fortsatt bidra med texter, bilder etc.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet (enhälligt).

Resultat och balansräkning fastställdes av mötet och lades därefter till handlingarna.

Revisor Kjell Eriksson läste upp revisionsberättelsen.

Kassören Håkan Hansson redogjorde för klubbens ekonomi.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna.

Lennart Nystedt och Ulf Aggeryd valdes till justeringsmän.
Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

Dagordningen fastställdes.

Röstlängden omfattade 53 personer.

Ordf. PG Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Anders Lotsengård valdes till årsmötesordförande och Anders Gustafson till sekreterare.

Mötets avslutande

Övriga frågor

2

Ulf Aggeryd

Justeringsman:

Justeringsman:

Lennart Nystedt

Anders Lotsengård

Mötesordförande:

Web:
Webmaster Johan Aggeryd redogjorde för gjorda och planerade förändringar av
hemsidan. Denna har förutsättningar att bli ännu bättre, men det krävs mer material,
bilder, tips etc. Uppdatering sker månadsvis.
Mötet tackade Redaktör och Webmaster för årets insatser.
20.1 Val av sektionsansvariga
Sthlm: Gunnar Berger, Väst; Magnus Karlsson, Värmland: Kjell Eriksson, Syd:
Raoul Kennedy, Norr: Anders Lindman
Mötet beslutade att förstärka Skånesektionen med Peter Bäckström, ny medlem
från Lund, i syfte att kunna aktivera fler medlemmar och därmed skapa
förutsättningar för fler evenemang i regionen. Målsättningen är att gemensamt
arbeta för fler evenemang och aktiva medlemmar i regionen.
20.2 Årsmöte 2010
Mötet beslutade att förlägga årsmötet i samband med klubbens 40-årsjubileum, se
pkt 20.3.
20.3 40-årsjubileum 2010
Klubben firar 40-årsjubileum 2010. Mötet beslutade att skapa en kommitté som
gavs uppdraget att planera och genomföra ett evenemang som på bästa sätt lyfter
fram klubbens jubileum.
Följande personer valdes av mötet: PG Johansson, Anders Gustafson, Nina
Nyblaeus och Göran Nilsson. De direktiv mötet gav till kommittén var att mötet
skall förläggas i västra Sverige. Förslag om att förlägga mötet i samband med Art
& Speed Festival i Mariestad i september 2010 framfördes. Efter diskussion
noterades att mötet ansåg tidpunkten något sen på året, samt att klubben borde
satsa på ett ”eget” evenemang mot bakgrund av att detta är ett jubileum.
20.4 Inriktningsbeslut om Årsmötet 2011
Förslag att förlägga mötet i samband med Velodromloppet i Karlskoga.
20.5 ”Årets Enthusiast”
Mötet beslutade att återinföra utnämningen av ”Årets Enthusiast”. Denna
utmärkelse fanns några år under 80-talet och personen som fick utmärkelsen
belönades med att under perioden mellan två årsmötet inneha ”Trådhealeyn” som
klubben fick i present av Bjarne Pettersson. PG Johansson valdes enhälligt till
Årets Enthusiast 2009. PG har under 10 års tid med stor entusiasm arbetat med ett
antal arrangemang som bidragit till klubbens utveckling. Ledarskapet för TEHMIS
som ju blev en stor framgång för klubben var en enorm insats.
Mötet beslutade att framtida nomineringar av ”Årets Enthusiast” skall ske enligt
följande: Tre namn nomineras av sittande styrelse till respektive årsmöte för val.
Enskild medlem kan föra fram förslag till styrelsen som sen avgör vilka tre som
slutligt nomineras.
20.6 Australien 2010. Klubben har fått inbjudan att delta i ett nationellt möte i
Australien under våren 2010. Frågan om deltagande diskuterades då det finns ett
antal medlemmar som är intresserade av detta. Mötet beslutade att klubben inte
kommer att genomföra någon gemensamt arrangerad resa. De medlemmar som är
intresserade att åka till Australien hanterar detta på egen hand. För att sprida
kunskap om vilka som åker, samt förmedla kontakter kommer Thomas Almér att
agera kontaktperson inom klubben. Arbetet innebär endast informationsspridning
och kontaktskapande mellan intresserade.
Ordförande avslutade mötet

Anders Gustafson

Mötessekreterare:

Röstånga 2009-07-05
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Information från
redaktör och webmaster
(forts)

årsmötesmiddagen avnjöts i det fria

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
och sekreterare
Fastställande av
röstlängd
Fastställande av
dagordning
Val av justeringsmän
Mötets behöriga
utlysande
Föredragning av
verksamhetsberättelse
Föredragning av
klubbens ekonomi
Föredragning av
revisionsberättelse
Fastställande av resultat
och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen
Fastställande av arvode
och kostnadsersättning
till styrelsens ledamöter

text och foto: tommy lyngborn

1
2

leif molin visar vad en sprite går för på racerbanan

AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN den 5 juli 2009
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rets årsmöte i Röstånga blev en
riktig solskenshistoria. Solen var
mycket frikostig på fredag och
lördag och deltagarantalet var stort.
De flesta hade tagit tillfället i akt och
checkat in på hotellet redan på fredagskvällen. Efter sedvanlig försystring och
förbrödring serverades en mycket fin buffé
bestående av allehanda delikatesser.
Lördagen erbjöd Svenskt sportvagnsmeetings traditionella rally vilket de flesta
valde. Målet var på Ring Knutstorp dit alla
anlände väldigt rödbrända av solen.
De som valde att tillbringa dagen på racerbanan i stället fick se omväxlande tävlingar med många deltagare från alla grannländer. Med stor glädje kunde man se att
en ny Healey dök upp på startlinjen. Det
var Jocke Glaes som tagit över bortgågna
pappa Arnes gröna bil. Placeringarna för
våra klubbkamrater blev hyggliga, Anders
Schildt och Nils-Fredrik Nyblæus blev
trea i sina respektive klasser. Söndagens
tävlingar stördes av regn och inga Healey
ställde upp. Övriga resultat finns på www.
sportvagnsmeeting.se.
Lördagskvällens middag inmundigades
utomhus i trevlig miljö med Kåge Schildts
fina nybyggda rallykopia i högsätet. Tal
hölls och organisatörerna tackades och
hyllades välförtjänt. Några öl och drinkar
senare var det tid för natti-natti.
Årsmötesförhandlingarna inleddes efter
frukosten på söndagen och förlöpte som
förväntat. Verksamheten redovisades och
kassören presenterade ekonomin som är
i god balans. Ett överskott från TEHMIS
gör att klubben kan satsta lite extra på 40årsjubiléet nästa år. En kommitté bildades med uppgift att organisera jubiléet i
västsverige nästa år.
Vår ordförande PG fick mottaga ett återuppväckt vandringspris, ”Trådhealeyn” för
sina utmärkta prestationer i samband med
TEHMIS 2008. Mera om Trådhealeyn
i nästa nummer av Enthusiasten, (eller
hur Robban?). Styrelsen omvaldes som
vanligt.
Söndagens förmiddag ägnades åt buisness av vissa vilket resulterade i att Kjell
och Monica Åman fick ta tåget hem till
Stockholm. Deras BJ8 fick en ny nöjd
ägarfamilj i Skåne.
Ett stort tack till Skånesektionen för ett
mycket trevligt och välarrangerat årsmöte.
Vi ses i västsverige nästa år!
Årsmötesprotokoll

Välbesökt Skåneårsmöte
Å

nina sålde av det nya regaliasortimentet
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Framflygelrenovering med följdverkan
DEL 2
text: tommy lyngborn foto: olle åberg

Här kompletterar
Bertil Åhlin sin berättelse från förra numret
om hur renoveringen
som började med ett
framflygelsbyte färdigställdes.

A

lla lösa delar inklusive chassi var
nu lackerade. Skärmar, dörrar,
huv, och baklucka var grundade
ett par gånger samt ytlackade. Dessa skulle
nu plockas ihop. De hade redan varit
hopplockade ett par gånger för att kolla
passformen och nu stämde allt med bra
passform.
Jag hade åter fått ett förtroendefullt
uppdrag i projektet efter att ha varit
bortkopplad en längre period. Uppgiften
bestod i att införskaffa delar. Plåtslagaren
och motormekarna hade underlättat mitt
arbete genom att ge mig inköpslistor.
Plåtis (Mikael Simlins) lista var snart
avklarad, han hade ju tillverkat det
mesta själv. Dörrlås, lite lister, emblem,
monteringssatser till skärmarna,
bakljusen, lite småplock så var han
nöjd. Motorgrabbarnas, Lars-Åke på
Motorgården och Jan-Åke på JANA
motors, lista var lite längre. Kolvringar,
motorlager, kamaxel 278° från Dennnis
Welch, ställbart kamdrev, kedja, oljepump,
packningar, broms-och kopplingscylinder,
koppling och en del grejor till. Jag ville
montera en solfjäderkoppling men det
funkade inte, den hade för stor diameter.
Lars-Åke löste problemet med en koppling
från en Camaro.
Vevaxeln med mera hade kommit från
balansering, delar från British Motor var
hämtade. Tomas och jag hade regelbunden
kontakt ett par gånger i veckan, det var
ju som regel alltid något som skulle
kompletteras eller så behövdes ett gott råd
emellanåt. Dags att skrida till verket med
att öppna paket och titta på godsakerna.
Det var som lilla julafton, checka listan, var
allt med? – Ack nej kolvringarna fattades.
Ringde Tomas, -nej de ligger inte kvar
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måsta vara med. Kollade igen, inga ringar.
Ringde Tomas igen som beställde en ny
uppsättning. Jag har glömt att fråga om
de kommit tillrätta eller om fallet förblivit
olöst. En vecka gick och nya ringar
anlände. Äntligen kunde motormonteringen
börja. Vi kollade ringarna i loppen men det
var något som inte stämde, ringarna var för
stora. Enligt förpackningen skulle det vara
.010 överdimension men förpackningen
stämde inte med verkligheten. Ny kontakt
med Tomas, det var bara att beställa en
ny sats igen, den första var fortfarande
spårlöst borta. En vecka till gick och nya
ringar anlände. Nu stämde förpackning
och innehåll perfekt, bara att sätta igång.
Kolvar, vevaxel, kamaxel, och svänghjul,
som nu var lättat, gjorde förhoppningsvis
monteringen lättare för Lars-Åke. Allting
flöt på fint. Toppen monterades och
ventiler justerades. Därefter var det dags
att åka till JANA Motors för fininställning
av kamaxeln. Nu fick jag återigen ett
förtroendefullt uppdrag, att vrida motorn
fram och tillbaka medan Jan-Åke
justerade kamaxelns timing med hjälp
av mikrometer. Jobbet var klart, dags att
montera bröstkåpan, men den gick inte att
finna. Upp till Motorgården där vi draggade
lutbadet, gick igenom sopcontainern och
vände upp-och-ner på verkstaden utan
resultat. Kollade med Tomas, han hade
ingen. Ringde runt till några klubbkompisar
och fick napp hos Bosse Johansson. Han
hade en liggande så jag fick ta en tur till
Kungsängen och dagen var räddad. Bara
att montera packboxen och skruva på
bröstkåpan och motorn. – Ingen packbox i
packningssatsen. Ringde Tomas igen och
fick svaret att den inte ingår i satsen men
han lovade att posta en samma dag. Dagen

därpå var motorn äntligen komplett.
Bromsrör och elledningar var redan
monterade så det var klart att lyfta i den.
Först skulle extractorgrenröret sättas på
plats eftersom det skulle bli trångt med
motorn på plats. Äntligen satt motorn där
den skulle. Förgasarna var renoverade i
England genom JANA:s försorg. Dit med
fördelaren, jag hade bytt ut Lucasfördelaren
mot en Mallory som kändes pålitligare.
Äntligen klart – dags att starta. Lät bra,
bara att åka till JANA för fininställning
av tändning och förgasare. Bara att backa
ut ur garaget och ge sig iväg, men ack
nej. Jag fick inte i någon växel, det gick
inte att frikoppla, bara ett högt tjut från
kopplingen. I och med att vi hade monterat
en koppling från Camaro hade vi fått
förlänga pinnen mellan kopplingscylinder
och armen till urtrampningslagret. När
det inte finns någon styrhylsa för lagret
på utgående axeln förflyttas lagret i sidled
och går emot utgående axeln, därav
missljudet. Ur med växellådan, iväg
med urtrampningslagret till Lars-Åke på
Motorgården som pressade ur kollagret,
mätte slaglängden på kopplingsarmen
och svarvade en bussning som byggde
22 millimeter. Vi skaffade ett kullagerurtrampningslager och åkte tillbaka till
garaget och monterade alltsammans igen.
När jag startade igen fungerade allting och
färden kunde äntligen ställas till JANA som
gjorde nödvändiga finjusteringar.
Nu spinner motorn som en katt och nästa
projekt är inredningen.
Så äntligen dags att ta en tur till Röda
Kaféet för att träffa grabbarna. Bilen fick
sin riktiga premiärtur till årsmötet i Skåne,
allting fungerade perfekt!
Slutet gott - allting gott!

tart och mål av årets British Sportscar Meeting, det 34:e i
ordningen, var förlagda till pepparrotens högborg, nämligen Enköping. Banan låg söder om staden i den så kallade
Trögdbygden.
103 bilar kom till start detta år, en hel del av dem kom från
Lotus 7 - klubben som passat på att ha årsmöte i staden. 12
Healeys var på startlinjen.
Vädret var på sitt allra bästa humör under dagen så alla som
kunde åkte naturligtvis öppet.
Åtta kontroller, med som vanligt variationsrikt innehåll, passerades av de flesta. Det gällde att bland annat vara bra på krocket,
pingis, hemlig lådan, köra fem yards och avgastemperatur.
Healeklubbens medlemmar var storsinta nog att för en gångs
skull inte blanda sig i toppstriden. Bästa ekipage från vår klubb
var paret Auvinen från Östhammar i sin blå groda. Vann gjorde
Daniel Pettersson och Anna Aspenberg från Stockholm i en
Lotus Elise.
Tack för ett som vanligt trevligt arrangemang. Vi återkommer
gärna nästa år.

klacke i fotografens backspegel

per och douglas diskuterar vägval

kaffepaus vid weckholms kyrka

21

Den Engelska patienten
M
Del 1 av Ulf Aggeryd

ed två Healey 100 i samma
garage är det klart att Johan A
& Johan L sporrar varandra till
stordåd! Johan ”Jocke” Larsson fick efter
TEHMIS inspiration att göra något riktigt
bra av GLA 534. Efter att ha sett alla fina
bilar under Tehmis tog planeringen fart.

problemet, mjuk – krokig – trött! Många
och långa diskussioner om vi kunde fixa
till förstärkningar mm. Ramen testades
med att sätta en domkraft på mitten
med resultatet att dörrarna satt helt fast.
Bananen vände riktning!!! Slutsats; ska
det bli bra får man ta radikala grepp! Ny
ram krävs!
Har man väl tagit
detta beslut så
är det dags att
även dra upp
riktlinjerna för hur
projektet ska se ut!
Det låter kanske
lite byråkratiskt
att man gör en
projektbeskrivning
men det är faktiskt
inte så tokigt att
sätta på pränt vad
man vill ha som
slutresultat för det
kommer att styra
ingen rivalitet mellan johan och johan! det är bara att man vill bygga
mycket
av det man
strängnäs bästa 100:a! vem vinner?
gör under resans
gång och har man
sin plan är det
lättare att ta alla
beslut som ska
leda till det stora
slutmålet.
Donald Healey
själv var ju inte
främmande för
att förbättra och
förändra sin
grunddesign.
Man skapade
ju en mängd
olika ”specials”,
100S som var
en ren race bil
samt endurance
en av alla themis bilar som gav god inspiration
bilen etc. Mycket
Mycket inspiration kom från morgonturer
inspiration kom från alla böcker plus
runt parkeringen på Tylösand och det
erfarenheterna från Themis. Planen
var framförallt en 100 som fångade vårt
finslipades och resultatet blev;
intresse, en mörkgrön bil från Schweiz.
The ”Jocke” Larson special.
Såg från början inte så mycket ut för
En egen tolkning av fabrikens alla
världen men ju mer man tittade insåg man special, en något förkortad variant av
att detta var en riktig ”sleeper”. Bilen var
projektbeskrivningen ser ut som följer;
riktigt grym! Många planer smiddes under
- Låg vikt prioriteras över stark
alla trevliga kvällar i Tylösand.
motor. Colin Chapman var ju en
Väl tillbaka till Strängnäs fick vi hjälp
föregångare med detta koncept
av Goran att riva ner GLA, för att sedan
och gav alla bilbyggare den enkla
konstatera att bäst före datum var passerat!
formeln; 10 kg är lika med en
Ramen var slut, en hel del rost i karossen
hästkraft!
men inte till den grad att bilen inte
- Aluminium kaross.
gick att rädda. Men ramen var det stora
- BN2 specifikation vilket innebär
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att ramen, växellåda och bakaxel
ska bytas mot de senare och
bättre sakerna.
- Bättre bromsar, skivor fram och
tvåkretssystem. Bromsvåg ska
installeras.
- Diffbroms.
- Motor enligt 100M specifikation
dock med bättre toleranser och
balansering. Målet är att få en
motor som är mycket körbar och
med en effekt som ligger i nivå
eller något bättre än en 100S.
- Uppgraderade fjädrar,
stötdämpare, krängningshämmare
mm, mm. Allt som kan ge bättre
väghållning ska monteras.
Detta innebär givetvis att alla
bussningar byts mot hårdare.
Camberplattor för stötdämparna
fram etc.
- Plus en mängd olika små och
stora saker.
- Summa summarum; Allt detta
förpackat i en tidstypisk ”Healey
Look” och en 100S i vanliga
kläder.
Goran fick uppdraget att börja renovera
allt det mekaniska medan Jocke började
kolla upp vem som kunde hjälpa till med
karossjobbet. Det finns ju många att välja
mellan, både inom Sverige och utanför.
Vi kan ju stoltsera med flera bra byggare
i Sverige, Magnus, Bengt m.fl. och går
vi utanför landets gränser har vi Cape i
England, Steve Pike i Australien samt ett
flertal toppbyggare i USA. Dock skrotades
USA i planerna på ett tidigt stadium.
Många och långa samtal till både Magnus
och Bengt m.fl. visade att dessa mycket
kompetenta herrar var upptagna med
andra projekt och att visst kan vi hjälpa till
med att bygga bilen men frågan blir dock
när! Plus att man inser att det rör sig om
många, många arbetstimmar för ett sådant
här projekt. Man får ju ta hänsyn till vilka
pengar som ska investeras för en ordentlig
renovering!
Cape var väl den som lättast kunde få in
en bil i planeringen. Steve Pike var hur
upptagen som helst med byggandet av
två 100 ”specials” en Endurance bil samt
Healey Streamliner som ska visa vad den
går för på saltöknen i Bonneville senare
under 2009. Många och långa interna
diskussioner över god öl & vin gav en
prioritet för att låta Steve Pike hjälpa oss
med de kritiska ram- och karossbitarna.
Ytterligare en anledning till detta beslut
hör ju att en av de få leverantörerna av
Enthusiast nr
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the jocke larsson special. inte mycket till bil just nu! men vänta bara!

bitar som verkligen passar på Healey finns
i Australien, Kilmartin. Enligt vad vi läst
och hört från många olika källor har detta
företag mycket bra produkter, en sak som
även Steve håller med om. Planen blir
i sådant fall att skicka ner en helt tom
kaross till Australien, få ramen bytt och
alla karossdelar monterade och lackerade.

Dock är det slutgiltiga beslutet inte taget
och vi får se hur det blir. Det är ju inte
gratis att skeppa en Healey till Australien
och det gäller att hitta en lösning som ger
bäst valuta per spenderad krona.
I nästa del kommer en rapport från
motorbygget som gav en hel del intressanta siffror från körning i bromsbänken.

Goran har som vanligt byggt en mycket
kompetent motor och vi ställer den emot
Johans som gav 157 hk som max effekt.
Happy Healeying önskar,
Ulf

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
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Mille Miglia från vägkanten

text och foto: thomas almér

Lågprisflyg till Milano (Bergamo), hyrbil
till Brescia, centrum för Mille Miglia, Bed
& Breakfast i centrum av Brescia.
Vilken upplevelse! Om jag säger 13 st
Mercedes-Benz måsvingar, förstår ni dig-

en av tretton

niteten av detta evenemang. Och inte att
förglömma 10 st Austin Healey, varav tre
100S och en 100M! Dessutom två Healey
Westland och sex Healey Silverstone!
375 deltagande bilar, tillverkade mellan 1927 och 1957. Alla deltagande bilar
ska vara antingen desamma som en gång
kört loppet mellan dessa år eller identiska
modeller. Loppet går i tre etapper. Dag 1,
eller rättare sagt sen kväll, Brescia – Ferrara, dag 2 Ferra – Rom och sista dagen
Rom – Brescia. Totala sträckan är
1 000 Romerska mil, dvs c:a 160 svenska
mil.

tre stycken healey silverstone beredda att ge sig iväg
ah 100m bn1 1954

namnet Mille Miglia i trakterna runt Brescia. 1962 var vinnarna Gunnar Andersson
och Charlie Lohmander i Ferrari 250 GT.
1977 återupplivades Mille Miglia som
en regularitytävling. Dagen före starten
kunde vi njuta av alla bilarna som stod
uppställda på stadens gator och torg. Man
blev helt fullproppad av intryck och slogs
gång på gång av: Oj där är en så´n och en
till och en till, och en så´n, osv. Den ena
värre än den andra. Vi gjorde ett överslag på bilarnas totala värde och fann att
det måste vara en bra bit över en miljard
svenska kronor.
På kvällen avnjöt vi goda ostar, torkad
skinka och italienskt vin i kofferten på
hyrbilen fem meter från vägkanten där
bilarna axade iväg. Inte bara picknicken
avnjöts – vilka ljudsensationer!
På fredagen regnade det större delen av
dagen och vi avundades inte tävlingsdelta-

för avgasfetichister

maserati 250s 1957

Redan första året 1927 körde man hela
sträckan på 20 timmar, vilket innebar en
medelhastighet på 70 km/h. Tänk bara
hur vägarna måste ha sett ut på den tiden.
I början på 1950-talet hade medelhastigheten höjts till över det dubbla…Juan
Manuel Fangio körde ensam i sin bil,
motiv: Det var för farligt för att riskera en
passagerares liv… 1950 deltog Donald
och Geoffery Healey med en prototyp
till Healey Silverstone. Loppet kördes på
blodigt allvar som hastighetstävling sista
gången 1957, varefter regeringen förbjöd
alla hastighetstävlingar på allmän väg
efter en tragisk olycka då bl a flera barn i
publiken omkom.
1958, 1959 och 1962 kördes ett rally med
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garna som skulle hålla koll på medelhastighet, körväg och pricka kontrollerna med
högsta möjliga precision. Vissa bilar har
ingen suflett och man sitter i regn, vind,
blåst och vägsprut med sin 3 cm tjocka
roadbook, tidtagarur och tripmätare. Dessutom betalar man drygt 5.000 Euro för att
få vara med. I de gamla Alforna, Buggati,
m fl finns det dessutom knappt plats för
två småväxta personer. Var gör man av alla
papper och annan utrustning?
En bild säger mer än 1000 ord, så varsågod och njut.

nash healey s1 1951
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Väldoftande Heathrow-Healey
ah 100 bn2 1956 på målpodiet

ah 100s 1955 har gått i mål

Sportbilar, liksom vackra kvinnor och maskulina män, har använts som
symboler för att ge olika produkter en viss image. Det verkar dessutom
som om vissa bilar ibland får ikläda sig rollen som exempelvis machoman.
Hur kan man annars förklara det jag snubblade över i taxfree-butiken på
Heathrow nyligen.
Där, i en parfymmonter, stod en Austin-Healey 3000. En MKIII i absolut
toppskick.
Jag tror knappast att man ställt dit den för att fira att modellen fyller 50,
snarare ville det New York-baserade modehuset Carolina Herrera ge sina
nya herrparfymer imagen av en klassisk, maskulin brittisk sportbil.
Man hade verkligen gjort det med elegans. Hela bilen hade fått ett extra
vinrött ”skinn” av den där typen som man idag ser taxibilar klädda i.
Skillnaden var att här var ytan prydd med CH-logotyper som satt oerhört
tätt, så tätt att de bildade ett mönster.
Först tänkte man knappt på att det var bokstäver man såg, men till slut
framträdde CH på ett sätt som förde tanken till Louis Vuittons LVsymboler.
Mycket effektfullt, men på något sätt tonade dekoren ner bilens maskulina
utstrålning, något som kanske motverkade syftet?
Doften då? Nej, för mycket frukt för min smak …

ah westland 1948

Om du tänker dig till Tyskland med Healeyn

porsche 550a 1500 rs 1957

F

lera tyska städer har infört miljözoner,
Umweltzonen. För att få köra i en miljözon ska en dekal, Feinstaubplakette, sitta
på vindrutan. Dekalen visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Dekalkravet
gäller även utlandsregistrerade bilar. Motorcyklar och fordon med handikapptillstånd behöver
ingen dekal.
Umweltzonen finns än så länge i rätt få
städer. Oftast omfattas bara de centrala delarna.
I övriga städer och samhällen behövs ingen
miljödekal. Inte heller för att köra på vanliga
landsvägar och motorvägar.
Umweltzonen skyltas med ett vägmärke,
som visar vilken dekalvariant som krävs. Den
som kör i en Umweltzone utan rätt sorts dekal
riskerar böter på 40 euro.
Samma dekal används i alla Umweltzonen.
Den behöver bara skaffas en gång och gäller
sedan till bilen skrotas. Grön klass 4-dekal är
vanligast. Bilar med gul klass 3- och röd klass
2-dekal godkänns, men inte i alla zoner. Klass
1-fordon får ingen dekal alls och får heller inte
köra i Umweltzonen.
Vilken miljödekal får min bil? Fordonsklassbestämmelserna är snåriga. Mycket förenklat:
bensinbilar registrerade efter 1993 får grön dekal.
Dieselbilar ska uppfylla minst Euro II-krav och
vara registerade efter 1997 för röd dekal, efter
2001 för gul dekal och efter 2005 för grön dekal.
Veteranbilar (> 30 år) i original/tidstypiskt renoverat skick behöver ingen dekal, men registreringsbeviset + medlemskort i en veteranbilklubb
ska ligga synliga på instrumentbrädan.
Hur skaffar jag miljödekalen Feinstaub-plakette? Enklast: köp den över disk hos större
märkesverkstäder i Tyskland, tyska bilprovningen TÜV:s stationer www.tuev-nord.de eller
hos Zulassungsbehörden, tyska fordonsregistrets lokalkontor. I städer som infört Umweltzonen vet hotellet eller turistbyrån var närmsta
utfärdare av Feinstaubplaketten finns. Ta med

ferarri 750 monza 1955

aston martin db3s 1955
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text och foto: robert petersson
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till sist, heja sverige!
Enthusiast nr

bilens registreringsbevis!
dock ingen prioriterad polisuppgift. S truntar
Mejla en beställning till kfz-zulassung@
polisen i utländska bilar? Möjligen är det så,
labo.berlin.de eller faxa den till Kfz-Zulassingen vet säkert. Får du en böteslapp kan du
ungsbehörde in Berlin, fax +49 30 902 69 33
pröva att skicka tillbaka den, och i ett följe92. Eller skicka beställningen med vanlig post
brev hävda att du inte haft praktisk möjlighet
till: Kfz-Zulassungsstelle, Max Glomsda-Stras- att skaffa en dekal. Att säga att du inte kände
se 4, DE-51105 Köln.
till systemet med miljözoner är däremot inget
Skriv på engelska eller tyska och ange bilgodtagbart skäl.
märke, modell och motorvariant, registreringsJag skulle naturligtvis göra en kopia av
datum och typgodkännandenummer. Precisera
registreringsbeviset och medlemskapet i veteom bilen är bensin- eller dieseldriven. Scanna
ranbilklubben, för vem som helst kan ju ta bort
eller kopiera registreringsbeviset och bifoga
det från vindrutan. I alla fall är det inte så svårt
som bilaga. Så småningom får du svar med en
att köra i Tyskland och det skulle ju vara synd
begäran att betala in expeditionsavgiften till ett
om man lät bli bara för dessa plaketters skull.
tyskt bankkonto. Dekalen skickas sedan hem
till dig med post.
Happy Healeying och välkomna till TyskBeställ dekalen på www.umwelt-plakette.de,
land!
ett privat företag som informerar om och (till
Sonja och Ulrich Krämer
hög kostnad) expedierar dekaler till utländska
bilister.
Vad kostar det? Expeditionsavgiften växlar
beroende på utfärdare.
Beställer du direkt från
en myndighet är norReservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
malpriset 6 euro. Men
Austin Healey och BMC-Saloon car
prissättningen är fri och
avgifter upp till 40 euro
årsmodell 1955 och framåt
förekommer.
Hur lång tid tar det?
Från några dagar till fem
veckor, beroende på hur
stort trycket är på dem
som utfärdar dekalerna.
Var ute i god tid!
Hur sker övervakFax. 08-664 53 18
ningen? Kontrollstationer med bommar eller
kameror förekommer
Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm
inte. Bilar som parkerat
i miljözonerna kontrolleras då och då, detta är

Tel. 08-664 53 10
www.britishmotor.se
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Donald Healeys personliga bil för det finns
ingen dokumentation som visar detta. Dock
är ”Blue Don” en välkänd demo & pressbil.
Vi anser att det var ett mycket bra köp!

Hej alla Healey Vänner!
Då har ännu en sommar snart passerat.
Kanske inte den bästa i historien, men det
har ju torkat upp mellan alla regnskurar och
gett tillfälle till Healey körning. Själva har
vi varit mycket engagerade i slutförandet
av den svarta 100:an, mer om detta på
annan plats i tidningen, så tiden har inte
riktigt funnits för alla turer man ville göra
med den egna bilen. Men det kommer
förhoppningsvis bra höstväder då båda
bilarna kan luftas tillsammans.
Inget högtryck heller på Auktionsfronten
men några bilar har gått iväg. Ser vi på
priserna så här halvvägs in på året tycker jag
nog att vi kan konstatera att Healey bilarna
håller sig mycket bra. Inga dramatiska
prisfall! Att en bil såldes väldigt billigt
(se nedan) beror mer på att den var dåligt
marknadsförd och SCM konstaterar ju också
att det var ett mycket bra köp!
STORT TACK till hela Skånesektionen för
ett trevligt årsmöte! Arrangemanget var
TOPPEN!
Följande kan rapporteras från auktioner i
USA & England.
Växelkursen USD är räknad som tidigare
på 7,75
Barret-Jackson Palm Beach Florida,
USA.
1959 Austin Healey 3000 BT7
HBT7L 1126. Grön med svart inredning.
4 miles. Kaross i bra skick, alla gap OK.
Bra lack men underarbetet kunde ha varit
bättre på vissa ställen. Bilen är byggd som
en replica av Pat Moss Seabring racingbil.
Några anmärkningar, men det visar även att
bilen har använts.
Kondition 3+.
Såld för 68 750 USD – ca Sek: 533 000
Kommentar:
Detta var en kvalitets bil med rätt
färgkombination. Uppgraderad motor och
fjädring gör den till en rolig bil både för
landsväg & klubbtävlingar. Bra köp!
1960 Austin Healey 3000 BN7.
HBN7L605. Blå med blå inredning.
161 miles. Mycket bra kaross med bra
inpassning av dörrar & huvar. Bra lack
och krom, dock inte i utställningsskick.
Inredning, mattor och sufflett i mycket bra
skick. Bilen var ursprungligen röd och den
blå färgen är inte en Healey original.
Kondition 2.
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Såld för 110 000 USD – ca Sek: 852 500.
Kommentar:
Helrenoverad bil som inte tappade värde
med färgbytet! Bilen var mycket bra och
riktigt renoverad. Köparen verkade gilla den
blå färgen trots att den inte är original så det
är bara att konstatera; Bra sålt!
H&H Auctions Buxton England.
1959 Austin Healey Bugeye Sprite.
AN50248. Blå med svart inredning. 1251
miles. Renoverad och uppgraderad med en
1275cc motor och skivbromsar. Inredning
i bra skick, Moto-Lita ratt. Förardörren
hängde lite pga. dåliga gångjärn.
Kondition 1Såld för 16 390 USD – ca Sek: 127 000.
Kommentar:
Såldes för mer än vad vi gissat på.
Uppgraderad motor och bromsar gör den till
en bättre & trevligare bil på vägen. Bra sålt
och bör ge den nya ägaren många leenden
på vägen!
1960 Austin Healey 3000 Mk1.
HBT7L9694. Röd med svart inredning.
77 392 miles. Renoverad och konverterad
till högerstyrd. Bra kaross och inredning.
Krom OK. 60 ekrars hjul och Moto-Lita ratt
i övrigt original.
Kondition 2.
Såld för 35 239 USD – ca Sek: 274 000.
Kommentar:
Bilen såldes ny i Tyskland och köptes
tillbaka till England då den senare
renoverades. Sent anmäld bil som inte fanns
med i katalogen och var dessutom parkerad
utanför auktionshallen! Vi anser att det var
ett fynd för detta pris. Mycket bra köpt!
1961 Austin Healey 3000 Mk2.
HBT7MK 1114223Mörkblå / ljusblå med
svart inredning. 68344 miles. Bilen är
omnämnd i flera publikationer som ”Blue
Don” Ursprungligen fabrikens demo &
press bil för den nya Mk2 versionen. Vissa
hävdar också att detta var Donald Healeys
personliga bil under en tid. Ombyggd /
renoverad och nu med full race motor,
racing säten mm. Bra kaross och lack.
Kondition 2.
Såld för 65 560 USD – ca Sek: 509 000
Kommentar:
Såld till en leende familj vid podiet efter det
att en handlare slutat bjuda. Inte speciellt
mycket pengar för en bil i detta skick och
med den historia som finns bakom den.
Dock tror vi inte riktigt på att det var

1962 Austin Healey 3000 Mk2.
HBN7 13630. Blå med svart inredning.
1349 miles. Denis Welch byggd racer med
aluminium kaross, full race motor, tätstegad
låda, diff broms mm, mm. Reservbil under
två säsonger och sparsamt tävlad med.
Har alla FIA papper dock inte godkänd för
historisk racing!
Kondition 1Inte såld. Högsta bud 68 678 USD – ca Sek:
533 000.
Kommentar:
Försök att bygga en sådan här bil för mindre
än 120 000 USD (Sek: 930 000). Synd att
rummet inte var fyllt av tävlingsförare för
då kanske budet hade gått upp. 70 000 USD
räcker inte ens till alla delar, och sedan ska
bilen byggas! Rätt gjort av säljaren att dra
tillbaka bilen MEN bilar av den här typen
springer inte iväg och måste säljas till rätt
grupp för att få tillbaka byggkostnaden.
RM Auctions, Novi Michigan USA.
Två bilar med, men ingen av dem såldes!
Pga. platsbrist blir det en kort version;
1954 Austin Healey 100-4. Kondition 3.
Högsta bud blev 24 000 USD – ca 186 000
Sek. Bilen var tydligen ganska bra i
karossen men hade en mängd olika övriga
behov. Man var dock förvånad att ingt bättre
bud kom fram.
1965 Austin Healey 3000 Mk3. Kondition
3. Högsta bud blev 24 000 USD – ca
186 000 Sek. Bilen behövde en hel del jobb
och var nog inte värd så mycket mer än
budet.
eBay Motors.
1954 Austin Healey 100M
BN1L 158430. Vit / blå med blå inredning.
Byggd som en racing replica. Säljaren har
dokumenterad historia som visar att bilen
byggdes av Geoff Healey och Bob ”Kermit”
Wilson för att tävla i historisk racing med.
Många delar är bortplockade & saknas
som kofångare, cab ställning, mm. Bilen är
registrerad för gatbruk.
Såld för 41 500 USD – ca Sek: 322 000.
Kommentar:
Det är svårt att värdera en bil som är
”varken / eller”. Inte en riktig racer,
inte heller en normal gatbil. Mycket lite
information om vad som är gjort med
motor, hjulupphängningar mm. Dock är
det helt klart att det inte är en äkta 100M.
Men stämmer det att Geoff Healey har varit
inblandad i bilen så är det en bonus. Av
bilder och beskrivning att döma så är nog
priset helt OK.

Vevaxel, std, slipad en gång, lättad, balanserad och kulblästrad, modifierad till 8-bults svänghjul. £475 = nypris 7260 SEK exkl. Frakt. Säljes för 4600:Vevstakar, std, lättade, balanserade och kulblästrade, £450= nypris 6900SEK. Exkl. Frakt. Säljes för 4300:Race svänghjul, 8 bults, inkl startring och bra lamell, £335 + £75 + 64= nypris 7240SEK. Exkl. Frakt. Säljes för 4000:Remskiva för svängningsdämpare, passar ovanstående vevaxel. Litet skadad i ytterkant. Nypris £79 Pris 300:Cosworth 45mm kolvar. Lite skrapade på sidorna. Kan putsas till och återanvändas. Rekomenderar nya kolvringar. £760 = nypris 11600 SEK. Säljes för 3000:16000:- för hela paketet med vevaxel, svänghjul, lamell, vevstakar, kolvar.
Förgasare SU till 3000 Mk1. Orenoverade men fullt fungerande. Inkl. länkage 4000:Insug 1200:Grenrör till ovanstående 1000:-, värmesköld osv.
6000:- för allt.
60 liters ATL Savercell – bränsletank. Godkänd till Juni 2011, därefter kan det förlängas med besiktning och intyg från tillverkaren. Nypris 9000:-. Säljes för 4000:komplett med fäste för Austin-Healey.
Moto-Lita ratt, svart läder. £110 = 1680 SEK. Säljes för 1000:Tillhörande nav och rattstångaxel. 800:- resp. 2000:Works hardtop ventilation Nypris 2750:-. Säljes för 1300:Motorhuv, 3000, med gälar. 2500:Drivaxlar, Std, 800:-/st
Motorhuv MGB, behöver en ”uppsträckning” 500:Drevsatser, sidechange och centre change, även lösa drev, synk-nav osv.
Differentialer
Std svänghjul, 2 st
Std grenrör
Std orenoverade stötdämpare, fram och bak. 300:-/st
Toppar till 100/6, orenoverade. 800:Std orenoverade vevaxlar
Std orenoverade vevstakar
Ventilkåpor
Anders Schildt tfn: 0733-36 49 70

De två bilarna i teamet ”Healeys return to Bonneville” är nu klara. Här är de fotograferade utanför Steve Pikes verkstad i
Australien. Bilarna har skeppats till USA för att deltaga i World of Speed, Bonneville Utah den 16 - 19 September 2009.
Läs mer om projektet på: www.healeysreturntobonnevill.com

Efterlysning!
Då jag på grund av sjukdom nästan helt förlorat min syn och inte längre kan köra min Big Healey så undrar jag om det finns
någon medlem i klubben som vill vara min chaufför ibland på Healeyträffar och dyligt. Jag skulle också vara tacksam om
någon ville vara mina ögon i garaget och hjälpa mig med mekandet när det behövs. Jag bor och har bilen i Bromma.
Om du är intresserad så ring mig på 08 - 37 89 98 eller 0701 - 72 42 32 eller maila på 08378998@tele2.se.
/Torbjörn Ström

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden.
561
562
563

Hälsningar från Ulf & Johan.
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Hej!
Dags att sälja av lite delar som aldrig kommer till användning i tävlingsbilen.
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Bo Janzon
Anderes Långström
Kristian Hansson

Uttran
Vendelsö
Veberöd

AH 3000558
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Den 26:e maj kom beskedet att John Healey tagit steget in i Healey-Heaven. Så sent som i
augusti i fjol var John och hans fru Joy hedersgäster på TEHMIS.
Här är Brian Healeys minnesord om sin käre bror.
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reporter. He did a short spell as the van driver
with the Healey Company at Warwick, but
did not feel that the single Zenith carburettor
provided the power that he sought!
Following his discharge from the RAF, John
decided that he would try the hotel business
and he had spells in a hotel on Lake Como in
Italy and the Bristol in Paris where he claimed
to have spent most of his working hours
plucking chicken! Returning to the UK he was
appointed assistant manager of the Headland
Hotel in Newquay. When the opportunity
arose to take over the family grocery business
in Perranporth, he decided to give that a try
John had met Joy when she was 16 and after
a lengthy courtship they married in 1952, and
|Joy joined him in Perranporth. Joy had had
experience in catering having managed a
cafe in Warwick and as John’s new business
included a restaurant Joy took that over.
John and Joy had three children all of whom
went to school in Cornwall and Devon, and
over the years they became grandparents to
three boys and one girl. Ever the sportsman
John took up sand yachting on Perranporth
Beach also. On the continent in international
events, becoming European champion twice.
An accident in Belgium which damaged his
back brought about retirement from that
sport as the hard sand and lack of suspension
aggravated his back problem. It is interesting
to note that DMH had pioneered this sport back
in the 20’s.
He bought a catamaran and enjoyed several
years sailing around the Cornish coast and
across to France. He competed with this craft
in local regattas and was very successful. We
kept a Healey boat at Trebah (DMH’s home)
and the whole family enjoyed many happy
hours water skiing in
the Helford estuary.
Whatever sport John
competed in whether

it be cricket, sand yachting or sailing he had to
win and he could see little point in joining me
on my boat with a line dangling over the stern
at a steady 3 knots hoping to catch a mackerel!
He was a founder member of the Perranporth
& St Agnes Junior Round Table, and he
enjoyed many years as a trustee to the Gardens
Trustees committee in Parrenporth and after
retiring from sailing he turned to bowling,
indoor and outdoor, and at the time of his
passing he was president of the Perranporth
Club. He had also been an active member of
the local PROBUS club.
John’s mechanical knowledge was very
limited, but he loved cars with performance
and his pride and joy latterly was his’ Big
Healey” with its three Webers. Despite many
people telling him to dispose of the Webers
and fit more economical carbs he persisted
with these and accepted their thirst as part of
Healey motoring, and he was delighted that
only recently he had found a man in Redruth
who could really set them up. That car was a
joy to him. With Joy John drove the Healey
to St.Moritz for the second European meet in
2004, and only two weeks before his passing
he and Joy drove it to Swindon and back to
take part in the Healey Drivers Club annual
international meeting. He was not well, but
he was a fighter to the end and defeat was a
word he had no time for. With Joy he flew to
Australia in the autumn of 2008 to see his son
Graham and family, and he attended the Healey
European meeting in Sweden in July. Doctor’s
advice meant little to him.
John was a great supporter of the Healey
Drivers Club and missed few meetings. He was
also vice president of the Austin Healey Club.
He is going to be missed by all who knew him.
Healey by name Healey by nature a true
Healey Driver
/Bic
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knew John pretty well - 83 years and we
shared a pram. In those days there were
no such things as single seater buggies!
Affectionately known for years as Squib, John
and I went to school in Perranporth until we
moved to the Midlands in 1934, and after a
short time at prep school we joined brother
Geoff at Warwick School where we stayed
until we joined up. I went off to the Royal
Navy, John followed by joining the University
Air Squadron at Southampton where he got
the opportunity to learn the basics of flying on
TigerMoths. John had hoped to follow DMH
by obtaining his wings but hostilities ceased
and having been a good athlete at school he
transferred to the physical training section.
Geoff, having completed his engineering
degree enlisted in the army. He was stationed
in Scotland for a while and as my ship had
returned to the Clyde after a spell at sea, John
came over for a week end. I always remember
his reaction when he was offered a spare
hammock and I think he would have found a
bed ashore until my boss the Master at
Arms offered him his bunk as he was to be
away for the week end.
John was always a keen sportsman and no
mean cricketer and he played for John Healey
1926 - 2009 the school’s first eleven before
joining up and after the war he founded the
Alakeefic team and they played around the
midlands. I believe Alakeefic is a rude Egyptian
word! They played several local teams but I
think the majority of the matches were played
in the local pub with a pint in hand as opposed
to a cricket bat. He had ideas about becoming
a journalist and DMH who knew many of the
press people arranged for him to attend the
1948 Olympic Games in London as a ‘rookie’

john healey som kommentator under tehmis 2008
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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

