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Välkomna alla klubbmedlemmar och 
Healeyåkare hem till oss på Ekebo utanför 
Nyköping den 3:e augusti. Vi upprepar 
förra årets idé och bjuder på grillat i 
trädgården på eftermiddagen från kl 14. 
Ni får gärna komma tidigare om ni vill.
På kvällen åker vi alla Healeys in till 
Nyköpings hamn där det är traditionell 
Hamnträff med tema Engelska bilar. 
Se www.automobilsallskapet.se
Förra året kom det nästan 200 bilar till 
hamnen. Hem till oss kom det drygt 
20 bilar. Avfärd från Ekebo senast kl 
17. Anmäl gärna om ni kommer till 
n.nyblaeus@telia.com Då kan vi också 
reservera plats i hamnen för rätt antal 
bilar och sända er en vägbeskrivning till 
Ekebo.
Vid ihållande regn inställes grillningen. 
Detta meddelas senast kl 10 den 3:e augusti 
via mail till de som har anmält sig.

Grillfest 3:e augusti på Ekebo!

Välkomna!

Nina & Nils-Fredrik Nyblæus

Så var det då dags igen att ta fram Healeyn efter denna långa vinter. 
April månad har ju varit mycket fin men kanske i kallaste laget för att 
njuta fullt ut i våra öppna vagnar. Påsken och början av maj bjöd på 
vackert och varmt väder, kanske någon passade på att ta årets provtur 
då.

Eftersom medlemsantalet i klubben varit ganska konstant under 
många år har styrelsen under våren sjösatt en värvningskampanj av 
medlemmar till klubben som planerats under vintern. Vi startade med 
ett utdrag från bilregistret på ägare av Austin Healeys i många olika 
ordkombinationer och vi fick cirka 700 registrerade ägare. Av dessa 
var 400 ännu inte medlemmar. Till dessa potentiella medlemmar 
gjordes ett utskick bestående av klubbens nya reklamfolder i A5- 
format, följebrev med inbetalningskort samt Enthusiasten nummer 
120. Ett realistiskt mål är att få in 50 nya medlemmar första året, 
sedan finns ju materialet kvar för bearbetning i framtiden. I skrivande 
stund har vi fått in 40 nya medlemmar.

Årsmötet står inför dörren och det är 78 personer anmälda. 
Kommittén med Lasse i spetsen utlovar ett fullspäckat program på 
anrika Häringe Slott. Slottet byggdes omkring 1654 och ligger i 
Haninge kommun på Södertörn. Mötet avslutas på Haninge Classic 
and Sports Cars (fd Haninge Retro Run) som är en återkommande 
stor bilträff för entusiaster av alla de slag. Under mötet kommer 
det också att ges tillfälle till provning och beställning av vår nya 
specialdesignade klubbjacka, samt för köp av övrig klubbregalia.

Vi har nu fått informationen från engelsmännen att Fourth European 
Healey Meeting 2013 kommer att hållas i Scotland i månadsskiftet 
maj/juni.

/PG

Den tredje gemensamma träffen för M.G.- Healey- och TR-klubbarna kommer i år att avslutas på Nynäs 
Slott mellan Nyköping och Vagnhärad. 
Startplats, tid samt pris kommer att offentliggöras på respektive klubbars hemsidor när de är spikade.
Vi kör som vanligt en fin tur i det vackra sensommarlandskapet och framme vid målet äter vi lunch och 
får en guidad visning av det vackra slottet.  Kostnaden blir cirka 160 kronor per person.
Anmälan till respektive klubbrepresentant senast den 2:a september. Välkomna!

Välkommen till Treklubbsträffen 2011
lördagen den 10:e september!

bengt sedell 0706-402711 tommy lyngborn 0707-700454 p-a nord 0702-867654

Trevlig sommar!
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M.G.-klubben har en sektion, ”M.G. 
med fart”, som samlar de som vill prova 
på att bli vän med sin bil och testa sig 
och sin bil under säkra förhållanden. 
Det handlar inte om att få busköra 
hämningslöst, som många tror, utan att 
man på sina egna villkor känner efter och 
lär sig att behärska bilen under tuffare 
förhållanden. Vad har man för nytta av det, 
mer än att få utlopp för sitt behov av att 
leva ut sina behov av att köra fort? Jo det 
är just det som är poängen. Man lär sig att 
behärska fordonet i extrema situationer, 
som i vardagen endast uppkommer 
i farliga nödsituationer. Att man i en 
nödsituation gör rätt reflexmanövrer. I 
en nödsituation gör vi otränade en sak; 
vi ”blundar” tvärbromsar.  Om vi i stället 
för att bromsa hade styrt undan det 
eventuella hindret hade vi kanske kunnat 
rädda situationen.

Nåväl, vad hände den 16 april på 
Linköpings motorstadion Svista? Denna 
dag var en teoridag och inledning till 
två bankörningstillfällen på Malmby 
flygfält.

Ansvarig för MG med fart, Gert 
Assemark introducerade dagen och alla 
fick presentera sig. Vi var 37 personer, 
varav glädjande tre kvinnor. Bilmärken 
som var representerad var Lotus, 
Triumph, Austin Healey och MG förstås. 
Flera deltagare kom långväga ifrån, bl. a 
Karlskoga och Karlskrona.

Kursledare var Kåge Gustafsson, 
medlem i MG-klubben, tillika Linköpings 
MK.

Vi fick några råd vad man ska koncentrera 
sig på när man ställer i ordning sin bil.

Gör inte som de flesta trimma motorn. 
Fokusera i stället på bromsar och 
väghållning. Att bromsa effektivt tjänar 
man mycket mer tid på än att accelerera 
snabbt. Byt bromsvätska. Bromsvätskan 
är hygroskopisk, dvs. den drar till sig 
vatten. Vattenblandad bromsvätska kokar 
vid lägre temperatur och bildar ånga. Med 
ånga i bromsledningarna – inga bromsar! 
Silikonsvätska rekommenderas inte. Den 
kan inte blandas med normal bromsvätska 
och ger dessutom en svampigare känsla i 
bromspedalen.

M.G. med fart 2011
Text och foto: Thomas Almér

Körteknik; grundregel: Full gas – hjulen 
rakt fram. Full broms – hjulen rakt fram.

Kåge demonstrerade, mycket 
pedagogiskt, hur bilen beter sig vid 
gaspådrag, bromsning och styrning. De 
som tittade in genom fönstret trodde 
nog något helt annat…bilkörningskurs 
– tja täckmantel för någon mystisk 
religiös sekt, eller rent av hjärntvätt 
av blivande självmordsbombare. Tur 
att utbildningslokalen låg en våning 
över markplanet. (SÄPO göre sig icke 
besvär).

Efter rast fick gruppen ett intressant 
föredrag av vår Nils-Fredrik Nyblæus om 
hans äventyr i racingvärlden i allmänhet 
och Le Mans Classic i synnerhet. Mycket 
uppskattat.

Dagen avslutades med en ”följa –John” 
körning på Svistabanan då Kåge visade 
spårval och kurvtagningsteknik.

Fortsättning följer med praktisk körning 
på Malmby den 21:a maj.

 

Klassen lyssnar ihärdigt
Healeygänget i fikapausen
Nisse in action
Följa John på banan
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Gunnar Olsson kör för en femte plats i
Hedemora 1954.

Midnattssolrallyt 16-19/6 1954.
I klass 5, Turist och seriesportvagnar 
över 1300cc deltog:
Gunnar Olsson/G Jildner i Austin Healey 
100, placerade sig som 3:a.
Elof Henriksson/E Pettersson i Austin 
Healey 100, placerade sig på plats 19.

Skarpnäck 5/9 1954.
Många Austin Healey 100 deltog:
Placering 4, Eric Carlsson, Filipstad. 
Placering 5, Arne Lindberg, Skellefteå.
Placering 6, Raymond Sjöqvist, KAK.
Placering 7, H I Holch-Clausen, Dan-
mark.
Placering 8, Gunnar Olsson, Karlskoga. 
Placering 9, Signar Burlin, Skellefteå.
Placering 10, Ingvar Hellström, Eskil-
stuna.
Placering 11, Ian Morrison, Irland.

Solvalla 26/9 1954.
Här kördes ett särskilt Austin Healey 100 
heat.
Arne Lindberg vann före Erik Carlsson. 
Raymond Sjöqvist blev 3:a och Gunnar 
Olsson 4:a. 

Målgång för Gunnar Olsson i Midnattsols-
rallyt 1954. Målet var i Saltsjöbaden.

Skarpnäck 1954 med åtta deltagande Austin Healey

Kanonloppet Karlskoga 3/10 1954.
Klass Seriesport intill 3500cc, 15 varv. 
Resultat:
1:a Arne Fredlund Djursholms MK i 
Jaguar XK120. 
2:a Erik Carlsson Filipstads MK i Austin 
Healey 100 (start nr 24). 
3:a Raymond Sjöqvist KAK i Austin 
Healey 100. 
4:a Gösta Forsberg Sandvikens MK i 
Ferrari 250. 
5:a Ingvar Hellström Eskilstuna MK i 
Austin Healey 100 (start nr 29). 
6:a Gunnar Olsson Karlskoga MK i Aus-
tin Healey 100 (start nr 32). 
7:a Signar Burlin Skellefteå MS i Austin 
Healey 100 (start nr 31). 
8:a Olle Persson Dalarnas MK i Ferrari 
166. 
9:a Åke Grabne SMK Stockholm i 
Triumph TR2. 
10:a Stig Erik Rollne Västerås MK i 
Triumph TR2. 
11:a Carl Lohmander KAK i Lancia 
Sport. 

Referatet från tävlingen som återgavs i 
en motortidning är så målande att det tål 
att återges som helhet:

Varv 1-5
Arne Fredlund var först iväg, följd av
betydligt accelerationssnabbare ekipa-
get Forsberg/Ferrari. Ingvar Hellström
slank ivägsomtredjemanmedanGun-
nar”Goon”Olsson somvärdhöll sig
artigtibakgrunden.Lohmandersparade
däckochkomivägsist.Ställningenför-
blevsåi4varv,sedangickErikCarlsson
upppåtredjeplats.ArneFredlunddrog
hela tiden ifrån ienytterstelegant stil,
medanRaymondSjöqvistpå femtevar-
vetgickupppåfjärdeplats.
Varv 5-10
Varvtidernablevbättreochdetblevför-
ändringaribilden.GöstaForsbergblev
omkördavCarlssonochsatteigångmed
vansinneskörning,sompååttondevarvet
resulterade ienordentligkarusell ide-
påkurvan.Fredlunditätenkördemycket
snyggt, men Carlsson satte igång en
klappjakt som man sent skall glömma.

RaymondkundetackvareForsbergsro-
tationsövningar gå upp på tredje plats,
och sedan blev han tvungen att ta in
armbågen. De som sett den gode Ray-
mond styra tävling förut fattade gesten
direkt-detskullekörasfort.Forsbergfick
depåorder att köra klokt och kämpade
sigframtillfjärdeplatsmedanLudvika-
Persson rattade sin Ferrari nere på åt-
tondeplats.
Varv 10-15
Ställningen var lika dan till tolfte var-
vet- då brann bromsbeläggen upp för
Triumph- körande Ernesto, som låg på
elfteplats.MenitätensatteErikCarls-
sonalltpåettkortochjagadeFredlund
såatthalmbalarnakröktesigirenaför-
skräckelsen.Solen,sombörjattittafram
i slutetpå tävlingarna, spelade förarna
otäckasprattochförarnakördeienun-
derlighukandestilförattslippasoleni
ögonen.DesistavarvenkördeCarlsson
rentfantastiskt-hanknappadeinhund-
ratalet meter på varje varv. Men hans
fantomkörning hjälpte inte! Fredlund
rattade sin blåvita Jaguar över linjen
somsegrare.Fastomheatetgått20varv
somvarmeningen frånbörjan, då vete
välfasen…..

1954 års 5 stora TT-lopp (summering 
ur tidningen Racing)
Gunnar Olsson i sin röda Austin Healey 
100 var den ende som fullföljde samtliga 
5 lopp.
Loppen 1954 var KAK:s Hedemoralopp, 
Vår- och Höst- Solvalla, Skarpnäckslop-
pet och Botkyrkas tävling på Skarpnäck. 
Gunnar Olsson tävlade i Stora Serie-
sportklassen, han började med att vinna 
Vår-Solvalla och sedan tog han en 2:a, 
en 4:e och två 6:e placeringar.
(utländska förare oräknade!). Arne Fred-
lund i Jaguar fullföljde bara två lopp men 
dessa vann han. Andra toppnamn var 
Eric Carlsson i Austin Healey 100 med 
placeringarna 2-2-3, Olle Persson i Fer-
rari med placeringarna 1-2-8, samt Ray-
mond Sjöqvist och Arne Lindberg, båda 
i Austin Healey 100. 

”Nu fick man verkligen se vad denna vagn 
går för, när Erik friskade ifatt Fredlund vars 
Jaguar har nästan 1000cc större slagvolym 
än Healey’n”.

I norra Sverige bedrevs en intensiv täv-
lingsverksamhet dels för att motorintres-
set där var stort, dels för att det där fanns 
tillgång på utmärkta tävlingsbanor också 
på vintern, dvs. isbanor.
Tar man en titt i arkiven blir man impo-
nerad av alla de bilar som tidigt såldes i 
norra Sverige och som sedan cirkulerade 
där: 
1954: Chassi nr 149699, 150663, 150953, 
150966, 150982, 151746, 151458, 
151743, 151763, 151768, 151789, 
152175, 152187, 152235, 153851, 
154113, 154354, 154362, 154380, 
155932, 156100, 156101, 156120
1955: Chassi nr 228905, 229287, 
229681, 229808, 229905, 229980 

Bland de förare som var mest aktiva på 
banorna under denna tid hittar vi:
Arne Lindberg Skellefteå, direktör.
Drev AB Motorfirman Arne Lindberg på 
Nygatan 62 i Skellefteå samt AB Motor-
firman Arne Lindberg på Storgatan 37 i 
Lycksele. Körde vit Austin Healey 100 
med reg nr AC 19440. Köpte sedan en 
blå-vit Austin Healey 100S (AHS 3705) 
med engelsk reg skylt RWD875. 
Raymond Sjöqvist Stockholm, AB Hans 
Osterman, Centralgaraget. Körde en blå 
Austin Healey 100 med reg nr A63830.
Victor  Blomgren Ljusdal, direktör. 
Körde en grön Austin Healey 100 Le 
Mans med reg nr X36836. 
Signar Burlin Skellefteå, åkare. Körde 
en mörk Austin Healey 100 med reg nr 
AC 18555. 
Folke Sjöberg Lycksele, åkare. Körde en 
vit Austin Healey 100, reg nr AC20319 
(med dragkrok och hardtop!)
Gunnar Olsson Karlskoga, bilhandlare.  
Körde en röd Austin Healey 100 med reg 
nr T26750.
Erik Carlsson Filipstad (broder till Gun-
nar ”Persbergarn” Carlsson?). Körde en 
mörk Austin Healey 100. 

Tävlingarna under de här åren var många och 
resultaten skiftande men man kan utan tvekan 
säga att Austin Healey 100 hade en framträ-
dande plats i tävlingsprotokollen. Här följer 
exempel ur de mer intressanta tävlingarna.

Austin Healey 100 racing 1954-1958
Ulf Håkansson fortsätter sin betraktelse av de tidiga Austin Healeybilarna i Sverige.

Kort men intensiv var den period när Austin Healey bilarna dominerade startlistorna till de svenska tävlingsbanorna.
Donald Healey hade designat sin Healey 100 med tanke på USA´s västkust, där det regnade minimalt och där det alltid 
var varmt. Desto märkligare är det att bilen efter introduktionen sålde ganska bra i Sverige att dessutom en stor del av 
bilarna hamnade i norra Sverige.
Orsaken var naturligtvis att många tävlingsförare såg potentialen i den nya sportbilen som vid den aktuella tiden, trots 
sitt låga pris, hade kapacitet att matcha de flesta sportbilar som då tävlade på svenska banor.  

1954
Sundsvall 28/2 1954.
Tävlingsdebuten för Austin Healey 100 i 
Sverige med Lennart Carlsson som del-
tagare. 
Isbana på sjön Varpen Bollnäs 7/3 
1954.
Raymond Sjöqvist i Austin Healey 100, 
reg.nr A63830 satte svenskt rekord för 
seriesportvagnar 2-3 lit. På 1000 meter 
flygande start: 144,0 km/tim.
Solvalla 21 maj 1954.
Gunnar Olsson i Austin Healey 100 
vann sportvagnsklassen med hjälp av de 
goda vägegenskaperna. Två motorstarka 

Jaguarer jagade honom förgäves. 
Även Arne Lindberg deltog med 
AC19440.
Hedemora Grand Prix 23/5 1954.
Raymond Sjöqvist i Austin Healey 100 
med startnummer 36, blev 10:a i speci-
alklass. 
Curt Lincoln, Finland i Austin Healey 
100, med startnummer 34, blev 4:a i 
klassen seriesportvagnar över 2600cc 
och Gunnar Olsson med startnummer 35, 
blev 5:a i samma klass med sin Austin 
Healey 100.
Lars Finnillä, Finland i Austin Healey 
100, med start nr 39 fick bryta.

Starten i Hedemora 1954. Raymond Sjöqvists 
Austin Healey i bakgrunden. Från Speed.
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Raymond Flower med sin Austin Healey 
100S i Kristianstad 1956.

Roskilde 19/8 1956.
I klass Seriesportvagnar över 1600 cc 
blev Jan Liljeros 3:a i Austin Healey 
100 och Elo Sörensen, Danmark i Austin 
Healey 100 blev 4:a.
Is TT tävlingar i Sverige 1956 (sum-
mering ur tidningen Racing).
Totalt 24 is- TT tävlingar under 9 täv-
lingsdagar mellan starten i Skellefteå 
och Värmdön den 5/2 till finalen i Luleå 
den 8/4 1956.
Totalt har Arne Lindberg i Austin Healey 
100S den snyggaste serien då han vunnit 
6 lopp.
I klass Seriesport över 2000 cc blev 
resultatet för Austin Healey 100 bilarna 
följande:
1:a Arne Lindberg, 6 segrar.
2:a Victor Blomgren, 1 seger, 3 andra-
platser.
3:a Signar Burlin, 1 andra-plats, 3 tred-
jeplatser.
4:a Folke Sjöberg, 1 första plats,1 andra-
plats och 1 tredjeplats.
I klass Specialsport fick Arne Lindberg 
16:e plats med 1 erövrad tredje plats.

1957
Roskilde Ring 6/2 1957   
Här startade 3 svenska Austin Healey 

100, Jan Liljeros, 
Karl Christoffersson 
och Lars Tisell.
Elo Sörensen från 
Danmark deltog 
också i sin Austin 
Healey 100.
Midnattssolrallyt 
1957.
I klass 6, Turistvag-
nar.
Jean Hocquard i 
Austin Healey 100/6 
blev 9:a. 
Rovaniemi spl 23/6 
1957.
Lage Strand kom 2:a
i sin Austin Healey 100. Lage Strand 
hade köpt Arne Lindbergs bil AC 19440.
Kristianstad Grand Prix 11/8 1957.
Jan Liljeros, nr 48, i Austin Healey 100, 
körde mot Mercedesbilar i klass Turist-
vagnar över 2 liter och placerade sig som 
femma.

1958
Endast följande starter av Austin Healey 
100 finns noterade, och då i bara i mindre 
tävlingar i norra Sverige:
Örnsköldsvik 26/1 1958: Ingemar 
Karlsson kom 3:a.
Piteå 2/2 1958: Ingemar Karlsson kom 
4:a.
Sundsvall 16/2 1958: Ingemar Karlsson 
kom 5:a före Lennart Wenström.
Umeå 23/2 1958: Ingemar Karlsson 
kom 3:a.
Ljusdal 23/2 1958: Viktor Blomgren kom 2:a.
Varpen 2/3 1958: Viktor Blomgren kom 1:a.

1955
Skellefteå travbana 16/1 1955.
Här vann Arne Lindberg, Skellefteå i 
Austin Healey 100 före Signar Burlin, 
Skellefteå och Folke Sjöberg, Lycksele, 
båda i Austin Healey 100.

Isracing i Burträsk 13/2 1955.
Arne Lindberg i Austin Healey 100 kom 
2:a före Signar Burlin också han i Austin 
Healey 100.
Isracing i Luleå 27/2 1955.
I klassen över 1600cc blev Arne Lindberg 
1:a med sin Austin Healey 100 och blev 
sedan 2:a i finalheatet som snabbaste bil 
totalt. Signar Burlin, Skellefteå i Austin 
Healey 100, blev 3:a före Folke Sjöberg, 
Lycksele i Austin Healey 100.
Solvalla 30/5 1955.
Här debuterade Arne Lindberg med sin 
nya Austin Healey 100S som startnum-
mer 34. Arne Lindberg vann före Folke 
Sjöberg som startade med sin Austin 
Healey 100. Charlie Buzzler också i 
Austin Healey 100 blev 4:a.
”MedJoakimBonnieriloppetisinFer-
rariskulledetblivitkattenslekmedråt-
tan,mendetreHealeybilarnakundesla-
gitcirklarkring”skäggetBonnier”och
det var nog bara vänlighet från klubb-
kamraten Buzzler som gjorde att inte
ävenhanpasseradeBonnieriloppet”.
Midnattssolrallyt juni 1955.
I klass 6, Turist och seriesportvagnar 
deltog: Folke Sjöberg/S Olov Johansson 
i Austin Healey 100 med placering 12.

Folke Sjöberg kör så det ryker med axel-
brott som följd.

Signar Burlin med nummer 18 före Arne Lindberg, Burträsk isracing 1955.

Arne Lindberg debuterar med sin nya Austin Healey 100S på Solvalla 1955.

T A Wright/K J King från RAC England, 
i Austin Healey 100 med placering 17.
I klass I, standardvagnar över 1600cc, 
blev Raymond Sjöqvist/Rune Berggren 
9:a i sin Austin Healey 100.
Även skotten James McNeil deltog i en 
Austin Healey 100.
Grand Prix i Kristianstad 7/8 1955
I klass 2 Seriesportvagnar startade Arne 
Lindberg som nr 30 med sin Austin Hea-
ley 100S. Han placerade sig som 6:a.

Arne Lindberg, här bakom Gunnar Carls-
son i Ferrari, gör sig klar för träning i 
Kristianstad 1955.

Arne Lindberg här bredvid Gert Kaiser i 
Porsche Spyder, Kristianstad 1955.

Kanonloppet  Karlskoga 14/8 1955.
I klass 2, Seriesportvagnar startade:
Start nr 21,Victor Blomgren, Ljusdals 
MF i Austin Healey 100 som blev 6:a 
före start nr 22, Ingvar Hellström Eskil-
stuna MK i Austin Healey 100.
Start nr 20, Arne Lindberg Skellefteå 
MK i Austin Healey 100S, bröt loppet.
Skarpnäck 4/9 1955.
I klass Seriesportvagnar över 2000cc 
startade:
Arne Lindberg i Austin Healey 100S som 
vann före N Kozarovitzky från Finland i 
Austin Healey 100. Victor Blomgren var 
anmäld med sin Austin Healey 100, men 
startade inte.
Örnsköldsvik 11/9 1955.
Arne Lindberg i Austin Healey 100S 
vann före Victor Blomgren i Austin Hea-
ley 100.
Folke Sjöberg i Austin Healey 100 blev 
4:a. Signar Burlin var anmäld med sin 
Austin Healey 100 men startade inte.

1956 var storhetstiden redan över för 
Austin Healey 100. Konkurrenternas bi-
lar hade utvecklats medan Austin Healey 
100 ersattes av Austin Healey 100-6, vil-
ket vad beträffar prestanda och vägegen-
skaper snarast var att betrakta som ett 
steg tillbaka. De mest aktiva förarna bör-
jade byta till andra bilmärken och antalet 
starter för Austin Healey 100 minskade. 
1956
Skellefteå 18/3 1956.
Arne Lindberg, Skellefteå, Austin Hea-
ley 100S vann före Viktor Blomgren, 
Luleå, Austin Healey 100. Signar Bur-
lin, Skellefteå, Austin Healey 100 blev 
4:a och Boje Nordlander, Austin Healey 
100, 6:a.
Grand Prix Kristianstad 12/8 1956.
Raymond Flower/ Fitzroy, Somerset i 
Austin Healey 100S startade i klass III 
som nr 35, där han blev 3:a. Totalt place-
rade han sig som nr 14.
Bilen var AHS 3810, original reg nr 
SNX172, senare XJW858.

Luleå spl 2/3 1958: Ingemar Karlsson 
kom 3:a före Lennart Wenström.
Nordmaling 9/3 1958: Ingemar Karls-
son och Lennart Wenström deltog.
Skellefteå 16/3 1958: Ingemar Karls-
son kom 6:a. Lennart Wenström deltog 
också.
Piteå 7/4 1958: Ingemar Karlsson del-
tog.
Boden travbana 7/7 1958: Ingemar 
Karlsson kom 4:a.

Med utgången av 1958 försvinner Aus-
tin Healey 100 i princip från startlis-
torna. Därefter blir det Austin Healey 
3000, som lanserades 1959, som med 
stor framgång för tävlingsarvet vidare 
och då på rallyvägarna. På senare år har 
glädjande nog fler och fler Austin Healey 
synts i historisk racing och efter vad som 
hörts är ytterligare bilar på väg.

Jean Behra, Kristianstads Grand Prix vinnare i Maserati 
450S tillsammans med Stirling Moss, kör här ett ärevarv 
med Grand Prix drottningen.

Karl Christoffersson och Lars Tisell i Roskilde 1957.
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Lekplats för entusiaster 
– och Europas rikaste män

Text: Robert Petersson.    Foto: Peter Gunnars och siha.de.

Har ni hört talas om en Austin-Healey 100/6 ”California” förut? Inte jag heller, men det 
var bara en av alla underligheter som kunde beskådas under den magnifika Techno-
Classicamässan i Essen som än en gång bevisar att klassiker har framtiden för sig!

S
ista dagarna i mars och alla 
som har minsta intresse av 
bilar flockas i den tyska 
staden Essen. En engelsk 

handlare, som förresten skvallrar om 
att han har en svensk köpare som 
verkar handla brittiska sportbilar i parti, 
skrattar och säger att ”här, idag under 
förhandsvisningen, har du för tillfället 
den största koncentrationen av snuskigt 
rika män i Europa!”

Att döma av klientelet finns det ingen 
anledning att betvivla hans ord. Techno-
Classica är mässan ingen europeisk 
handlare med självrespekt vågar missa, 
även om det är dyrt för proffs att ställa 
ut här. 

Förresten så finns det en anledning 
till att den brittiske handlaren har en 
trogen kund i Sverige, han specialiserar 
sig nämligen på vänsterstyrda bilar och 
med sig till Essen har han bland annat en 
mycket fin MGC Roadster: Vit och i vad 
som ser ut som fint originalskick, till det 
vettiga priset dryga 100 000 kronor. Det 
är bara en hake, den har automatlåda... 

Han håller till ute på en av gårdarna, 
bland alla privata säljare. En sällsynt 
kul grej med Essen är nämligen att man 
har hela spektrat – från prestigehandlare 
som Lukas Hüni och Movendi, den 
senare med ett par Healeys, en glittrig 
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Han muttrar över hur långt det är från 
Heilbronn till Essen. ”Jag förlorar hela 
vinsten bara på transporten”, överdriver 
han och skrattar. Han glömde nog att vi 
kom ända från Sverige.

Men på en försynt fråga om marknaden 
för stora Healeys i Tyskland svarar han 
att läget är oklart för tillfället. Han, och 
som det verkar flera med honom, har 
dragit slutsatsen att de fyrcylindriga 
bilarna är på väg upp prismässigt och att 
nästan alla avvaktar av den anledningen. 
Samtidigt har sexorna tappat moment 
och står och stampar runt maximalt 50 
000 euro.

Men hur var det då med den unika 
100/6 ”Californian”? Jo, den finns, jag 
ser den! Det är en märklig skapelse som 
inte liknar någonting, och som står mitt 
bland Coys auktionsbilar. Det enda man 
egentligen kan känna igen är att vindrutan 
är hämtad från en MGB.

Enligt prospektet var den från början 
en 100/6 BN4 som levererades ny till 
USA. Sen blir historien luddig. Någon 
gång, förmodligen i mitten av 60-talet, 
fick den sedan en ny kaross i stålplåt i 
en form delvis inspirerad av den samtida 
Corvette Sting Ray. 

En teori är att den tjänade som form för 
”Cougar”- och ”Monza”-plastkarosserna 
som tillverkades av Universal Plastics i 
Belmont, Kalifornien. Bilen hittades i 
Anaheim, Orange County, där den stod 
och såg skrotig ut bredvid en Triumph 
TR4. 

Upptäckaren köpte loss den, fraktade 
den till John Chatham som enligt Coys 
totalrenoverat den och försett den med 
en uppdaterad maskin från en 3000 
MKII. Kanske är den mer udda än 
unikt värdefull, vilket avspeglas i att 
utropspriset var begränsat 35 000 till 45 
000 euro. 

Men det är klart, vill man ha en Healey 
som inte är lik någon annan så... Men 
frågan är om man i så fall egentligen vill 
ha en Healey? 

Varför inte prova lyckan på Techno-
Classica nästa år? Boka in 21-25 mars 
2012 redan nu!

P.S. Den gula 100:an som är på 
omslaget till denna tidning vet jag inte 
ett smack om. Den bara stod där - och 
var inte till salu.

eget kapital har en betydligt större frihet 
att göra affärer efter eget huvud. De kan 
exempelvis ta inbyten i betydligt högre 
grad. 

Men som sagt, det är mångfalden som 
är finessen med Essen. Enligt arrangören 
är det cirka 2 500 bilar till salu under 
mässan. 

Smaka på det. Tvåtusenfemhundra 
bilar! Entusiastbilar! TILL SALU!

Och cirka 180 000 besökare som är 
potentiella köpare. Jag tror aldrig jag 
har varit på en så überkommersiell show 
någon gång och det är både lockande och 
skrämmande. Bara en sån sak som att 
Mercedes-Benz magnifika hall (jo, man 
har en av de största av de 20 hallarna 

nästan för sig själv) innehåller en display 
över märkets 125-åriga historia - och 
tittar man noga står det en diskret ”Till 
Salu”-skylt på fler av objekten som ser ut 
som museiföremål!

Efter ett tag är det en befrielse att 
lämna bilarna och studera alla som 
säljer reservdelar, tillbehör och diverse 
annat. Till de större utställarna i den 
avdelningen hör AH Spares och A Head 
4 Healeys, men för en svensk så är det 
nästan roligare att kolla in icke-brittiska 
firmor. 

Plötsligt snubblar jag över den fryntlige 
Herr Koch, en handlare från Heilbronn, 
som vi en gång lånade en unik Cheetah 
av för ett reportage i GranTurismo. 

BN1 med kromade ekerhjul och lull-lull 
för överdrivna 62 500 euro och en lika 
blingad BT7 med konstig hardtop för 56 
500 euro - till privata säljare med 20 000-
kronorsbilar. 

För den som vill ha optimalt betalt 
kan det alltså löna sig att försöka sälja 
på ett ställe som Essen, även om dagens 
eurokurs i högre grad prioriterar köp! Men 
när det gäller professionella handlare är 
en av de viktigare sakerna, både om man 
ska köpa och sälja, att ha koll på vilka 
som jobbar med eget kapital, och vilka 
som bara förmedlar bilar. 

Det kan låta som en onödig information, 
men förmedlare är aldrig intresserade av 
annat än snabba pengar, medan de med 

Mercedeshallen.

Måsvingar är aldrig fel... ...inte Borranifälgar heller.

Gå ut på bakgården och köp en Ferrari... ... eller en raggarbil.

Lite billigare Healeys fanns också till salu.

En bensinpump till finrummet.
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Hej alla Healeyvänner!

Äntligen vår! Efter en lång & hård vinter 
kan vi se fram emot ännu en skön Hea-
leysäsong! Bara att hålla tummarna för 
att allt kommer att fungera som det ska! 
Förra året var ju en höjdare då overdriven 
gick en hel säsong utan minsta krångel!

Som vanligt börjar auktionssäsongen 
med de mastodontiska auktionerna i 
Scottsdale Arizona. 
Årets resultat blev att 2.221 bilar såldes 
för en totalsumma av nära 160 millioner 
US Dollar! Ett resultat som var nära re-
kordåret 2007 då försäljningen blev 167 
millioner. Totalt var det sex auktioner 
som gick av stapeln under ca 10 dagar. 
De högsta priserna noterades för två Fer-
rari bilar med en 2006 Ferrari FXX Evo-
luzione som vinnare för den nätta sum-
man av 2 090 000 US Dollar, eller ca 13 
600 000 Sek! Undrar vad hustrun skulle 
säga om man kom hem med ett sådant 
”kap”?
Mängden bilar som säljs innebär att 
S.C.M. inte rapporterar om allt som sålts 
utan det blir ett ”axplock” från varje auk-
tion. Dock kan vi konstatera att det är 
betydligt färre Healey bilar i år jämfört 
med 2010.  
       
I denna rapport så kör vi med växelkur-
serna; USD: 6,60 och EUR: 8,90 mot 
Sek.   

Mecum Auctions Florida, USA.
1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L141645. Gul med svart 
inredning. 81 449 miles. Äldre renove-
ring som börjar visa spår av flitig an-
vändning. Passformen är inte perfekt och 
båda dörrarna ur linje. Inredningen är 
OK men ganska sliten på sätesdynorna.
Kondition 3.

Ej såld, högsta bud 47 500 USD – ca 
Sek: 313 000.
Kommentar:
En av de sista tillverkade 3000. Sågs se-
nast 2007 på R&M Auctions där den sål-
des för 60 480 USD. Vid det tillfället en 
kondition 2 bil. Budet nu var helt i linje 
med marknaden och säljaren skulle ha 
accepterat det. Lär inte få mer om man 
inte är villig att investera en del pengar 
för att få upp bilen till kondition 2 igen.

Bonhams Paris, Frankrike.
1966 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L135959. Vit & svart med 
svart inredning. 6 739 km. Total renove-
ring och mätarställningen visar sträckan 
efter fullbordad renovering. Bra standard 
och uppgraderad motor & bromsar. In-
redning i mycket bra skick, kromet kun-
de ha varit av bättre standard.
Kondition 2.
Såld för 78 378 USD – ca Sek: 517 000.
Kommentar:   
Såld för ett marknadskorrekt pris. Bilen 
var i bra skick och väl utprovad. I detta 
prisläge finns det många bilar att välja 
mellan och det får väl bli en smaksak vil-
ken man väljer. En affär som både säljare 
& köpare kan känna sig nöjd med.

Raleigh Classic North Carolina, USA.
1959 Austin Healey Sprite.
Serie nr. AN5L211621. Vit med svart in-
redning. 28 740 miles. Omlackerad till en 
bra standard. Kaross med bra passform. 
Del av kromet behöver göras om, inred-
ningen OK men sliten på vissa ställen. 
Saknar topp och sidorutor. Motor & ba-
gageutrymme i dåligt skick och tydligen 
tog energin eller pengarna slut här!
Kondition 3+
Såld för 23 000 USD – ca Sek: 152 000.
Kommentar:
Säljaren påstod att renoveringen kostat 
över 60 000 dollar. Vi undrar bara; vart 

tog alla dessa pengar vägen? Kan man 
visa upp dokumentation på att detta är 
sant har ägaren inte vetat vad han be-
talt för, men vi tror inte på påståendet. 
Renoveringen var ett tydligt amatörjobb 
och pengarna tog slut innan man slutfört 
arbetet. Med tanke på priset kan vi bara 
konstatera att det var mycket bra sålt och 
den nya ägaren har en bra bit kvar innan 
han har en kondition 2+ bil vilket han re-
dan har betalt för.

Bonhams Brooklands UK
1966 Austin Healey Sprite
Serie nr. HAN860264. Röd & vit med 
röd inredning. 10 735 miles. Renoverad 
2007 till bra skick. Utrustad med hard-
top. Motor och transmission ej original 
men gör bilen mer körbar och lämpad för 
dagens trafik. 
Kondition 2.
Såld för 14 730 USD – ca Sek: 97 000.
Kommentar:
Såldes för ”rätt pengar” och affären är 
bra för både säljare & köpare. Visserli-
gen inte helt original men de modifie-
ringar som gjorts var bra och bilen ser 
standard ut utvändigt. Kommer att ge sin 
nya ägare många trevliga mil utan några 
större problem. Dock en begränsad upp-
sida om man ska betrakta det hela som 
en investering!
 
McCormick Palm Springs Califor-
nien, USA.
1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L40966. Grön med svart 
inredning. 96 778 miles. Har körts ca 9 
000 miles sedan renovering. Bra kaross 
med god passform på dörrar etc. Bra 
krom och inredning i mycket gott skick. 
Nya bredare däck på kromade 72 ekers 
fälgar. Säljaren på plats och kunde visa 
all dokumentering från renoveringen och 
bilens historia. 
Kondition 2+

Såld för 53 369 USD – ca Sek: 352 000.
Kommentar:
Bilen passerade lite obemärkt på auktio-
nen och borde sålts för ca 10 000 mer! 
Den var mycket väldokumenterad och 
säljaren kunde svara på alla ev. frågor. 
Får betraktas som mycket bra köpt!

1967 Austin Healey 3000 Mk3.
Serie nr. HBJ8L36333. Blå med blå in-
redning. 6 798 miles. Väldokumenterad 
med all historik samt BHT certifikat. 
Mätarställningen visar milen sedan reno-

veringen gjordes. Uppgraderad med nya 
däck på bredare kromade ekerfälgar. Bra 
passform och finish. 
Kondition 2+.
Såld för 55 125 USD – ca Sek: 364 000.
Kommentar:
Samma säljare som för bilen ovan. Det 
lite högre priset är ett resultat av den mer 
attraktiva färgen samt lite bättre allmän 
finish på renoveringen. Men tydligen var 
inte Healey bilar i ropet på denna auk-
tion för med tanke på skicket borde även 
denna bil sålts för ca 10 000 mer! Men 

som alltid; marknaden har rätt och sätter 
priserna. Även här får vi betrakta bilen 
som ett mycket bra köp!

I övrigt inte så mycket nytt från E-Bay 
eller andra forum.
Hoppas att ni alla får en bra & problem-
fri Healey sommar och att vi ses på års-
mötet!

Hälsningar från Ulf & Johan.

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

All new steering box for Austin
Healeys, made from new drawings to
an exacting standard. We have rebuilt
literally hundreds of Healey steering
boxes and the root of most problems
originates with the casing, which is
often a less than perfect piece of
engineering.

We have produced new CAD
drawings and brand new casings
based on the original specification and
works drawings. Ours is a wholly
superior product that outperforms all
others on the market.

It is as close to the feel and response
of a modern steering rack as this peg
and worm design can be.

ALL VARIANTS CATERED FOR
The new columns are available as:

• left or right hand drive

• adjustable or non adjustable steering
wheel

• high or standard ratio

• safety column or standard column

£1295-00 + VAT Standard Column

£1495-00 + VAT Safety Column

Brand New...
Steering boxes

Rev Counter Qtr Steering_Rev Counter 1/4 page cat. ad.  04/04/2011  12:51  Page 1



G a l l e r i
Healey Silverstone på Silverstone 2009

Foto: Tommy Lyngborn
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Motorn – bilens hjärta 
Anders Schildt berättar.

När motorn anlände till verkstaden på-
börjades demontering och inspektion 
direkt. Det är viktigt att få en status på 
block, vevaxel, cylinderlopp osv. i ett 
tidigt skede så att processen med att be-
ställa delar och delarnas bearbetning kan 
starta så fort som möjligt.
Som ni säkert läst i förra numret så var 
motorn i stort sett uppbyggd med stan-
dard komponenter så när som på kam-
axeln. Den var trots en annorlunda profil 
inte lämpad för annat än långsam racing. 
Det är varken jag eller PG intresserade 
av!
När blocket rengjorts, mätts upp och de 
små fickorna för avgasventilerna frästs i 

cylinderväggen så läm-
nades det för borrning 
samt planing. Vevsta-
karna lämnades bort för 
riktning samt brotsch-
ning av ny kolvbults-
bussning. Vevaxeln har 
blivit uppgraderad med 
ytterligare fyra sväng-
hjulsmuttrar för att 
kunna montera ett åtta-
bultat stålsvänghjul. 
Både vevaxel och vev-
stakar har kulblästrats 
för ökad hållbarhet.
I stora drag så är det 
enbart block, vevaxel, 
vevstakar, frontplate 
och frontcover som vi 
använder från den gam-
la motorn. Allt annat är 
nytt, tom pinnbultar för 
vattenpump och konan 
för oljetrycksreduce-
ringen till exempel. Det 
finns inga genvägar.
Själva monteringen av 
motorn är egentligen 
det som tar minst tid 
och är det jobb som 
är roligast. När förar-

betet är ordentligt utfört, kolvarna svar-
vats till rätt höjd, lagerspelen stämmer 
osv. så är det en fröjd att skruva på del 
efter del på ett nymålat block. Till skill-
nad från många andra så föredrar jag att 
måla blocket och alla övriga delar innan 
montering. Kontrasterna mellan det må-
lade blocket, eloxerade skruvar, kop-
parpackningar, aluminiumdetaljer osv. 
blir riktigt snyggt tycker jag. Dessutom 
är ju fördelen att man kan öppna motorn 
i framtiden utan att färgen flagnar och att 
det syns i efterhand.
Aluminiumtoppen är en DWR-topp som 
köpts in helt utan bearbetade avgas- och 
insugningskanaler. Jag har utgått ifrån en 
gjutjärnstopp som har portats och flödats 
grundligt för att få fram bästa möjliga 
flöde in och ut. Även utseendet i förbrän-

ningsrummet har förändrats en hel del för 
att förbättra flödet runt ventilerna och op-
timera själva förbränningsprocessen. De 
totalt 4 DWR-topparna som förberetts i 
vinter lämnades sedan för inmätning och 
CNC-bearbetning med gjutjärnstoppen 
som mall.
Beklagligt är att DWR-topparna än så 
länge är de enda aluminiumtopparna 
som är godkända enligt Appendix K reg-
lementet, (såvida man inte kan få tag i 
en original works-topp från tiden). Ändå 
finns det stort utrymme för förbättringar.
Motorn är nu så gott som monterad, 
endast aluminiumtoppen som får frästa 
ventilsäten återstår.
Arbetet med enbart motorn har tagit ca 
70 timmar.
Många undrar säkert vad motorn ska pre-
stera i effekt och vrid och en gissning är 
230-240hk mellan 5500 och 6000 rpm. 
Vridet landar förhoppningsvis på över 
300Nm.

I stora drag kan man säga att följande 
har gjorts på motorn som avviker från 
en originalrenovering:

1. Lättare svänghjul i stål.
2. Aluminium backplate.
3. Kulblästrad, lättad och balanserad  
 vevaxel samt vevstakar.
4. Nya vevaxel- och vevstakslager.
5. Ny standard oljepump.
6. Ny svängningsdämpare samt rem- 
 skiva.
7.   Nya frostpluggar samt frostpluggs- 
 stopp.
8.   Cosworth 84,5mm kolvar.
9.   320 graders kamaxel.
10. Justerbart kamdrev.
11. Kraftigare kamkedja.
12. Uppgraderat kamkedjedrev på vev- 
      axel.
13. ”Bucket” ventillyftare.
14.  Lättare och starkare stötstänger.
15. CNC frästa lyftarlock i anodiserad  
 7075 aluminium.
16. Uppgraderad vipparmsbrygga med  
 stöd samt distanser i 7075 aluminium. 

17. Avgasventilfickor i cylindervägg för  
 högt kamlyft.
18. CNC portad aluminiumtopp.
19. Nya ventiler och ventilfjädrar.
20. Ventilschims för varvtal resp. Ventil- 
 lyft.
21. Vattenpump.
22. Vattenpumpshjul i aluminium samt  
 kylfläkt i plast.
23. Weber insugningsrör.
24. Nya Weber 45 DCOE förgasare.
25. Aluminiumsump med speciell och  
 unik skvalpplåt.
26. Oljefilteradapter samt spin-on olje- 
 filter.
27. Mallory fördelare samt nya tändka- 
 blar, tändhattar och tändstift.
28. Uppgraderad solfjäderkoppling.
29. Race lamell.
30. Kullagrat urtrampningslager.
Samt en massa nya skruvar och nipplar 
och annat!

Chassiet – bilens kropp
PG avslöjar.

Bagageutrymmet, som utrustats med 
heltäckande golv, samt sittbrunnen har 
renslipats och onödiga hål har tätats och 
därefter spacklats, grundmålats, spack-
lats igen och lackerats i BRG. Även 
nedre delen av den bakre schrouden har 
lackats om för att täcka den svartlackera-
de engelska registreringsskylten. 
Vi har tillverkat en störtbåge som över-
ensstämmer med reglementet och som 
kan kompletteras till en helbur. Den be-
fintliga transmissionstunneln har anpas-
sats till rätt utförande vilket även krävs 
på nytillverkade för att få tillfredsstäl-
lande passform. Bågen och tunneln är 
lackerade i silvermetallic för att ge lju-
sare förarmiljö.   
Tvärbalken mellan stötdämpartornen 
(front yoke) har halverats på mitten för 
att ge plats åt den nya svängningsdäm-
paren. Healeyprofilen Mats från Eksjö 
har levererat en 70-liters aluminiumtank 
som fyllts med säkerhetsskum hos JG 
Racing i Floby
Nya däck, Dunlop Racing Historic 
500M-15 som passar till mina 5,5 tums 
Minilite- kopior som beställts direkt från 
England är på plats. De stora pojkarna 
Anders och Anders kör på 550 dimen-
sion.

Nummer tre av denna artikelserie kom-
mer i nästa nummer av Enthusiasten.
Då är bilen förhoppningsvis provkörd 
och första tävlingen avklarad.

Den långa vägen att bygga en racerbil
Text och bilder: Anders Schildt och PG Johansson 

Förhoppningarna och optimismen är högt ställda och kanske i vissa fall lite naiva för min del. Bygga 
en racerbil kan i vissa fall jämföras med att renovera ett hus, det tillkommer en massa förändringar 
och modifieringar man inte räknat med, saker som är sämre än man räknat med, anpassningar och 
uppgraderingar. Första målet var att den skulle vara klara till Anderstorp men det har vi passerat.

Del två - processen fortskrider

Fronten förberedd för air intake i aluminium.

Karossen renslipad för lackering.

Front yoke har halverats för att få plats med svängningsdämparen.

Sittbrunnen har färdigställts.
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När sommaren närmar sig och 
Healey´n just tagits fram ur vin-
teridet är det kanske inte innesit-

tarkvällar man tänker på i första hand. 
Men tro mig, det kommer kalla och reg-
niga kvällar även i sommar och då kan 
det ju vara kul med lite ”Healey-spot-
ting” på nätet.

Ett bra ställe att hitta coola filmsnuttar 
är förstås Youtube.com. Sök på Austin 
Healey och det kommer upp massor med 
filmer, allt från korta amatörsnuttar till 
klipp ur allehanda kommersiella filmer. 
Austin Healey´s har förstås varit flitigt 
visade i allehanda filmer genom åren. 
Till exempel svensk klassiker som Äp-
pelkriget, där vi kan få se Peter Bruzelius 
coola 100 med V8 figurera som fordon åt 
Gösta Ekman. Ryktet säger att gaget för 
den filmningen var en ny lack. Vet inte 
om det är sant, men det kanske behöv-

des efter Gösta Ekmans klättrande i och 
ur bilen. Jag hittade tre klipp på youtube 
som visar Healey´n i den filmen.

Racing i alla dess former finns förstås 
i omfattande mängd på youtube. Ett av 
de mest spektakulära klippen är från en 
”in-car” kamera i Mark Schmids 3000 
från ett race på Zolder. Han startar sist 
och kör upp sig genom fältet. Klart läge 
för handsvett. Sök på ”Austin Healey in 
historic race at Zolder”. Vill minnas at 
han gasade på rätt bra på Falkenberg i 
samband med TEHMIS 2008.

Apropå handsvett, missa inte vår egen 
Healey Supersweede Anders Schildt. 
Sök på Austin-Healey Racing Sweden 
på youtube och njut av hans powerslides 
runt Knutstorp med flera banor, klart un-
derhållande.

Missa inte heller Top Gear-avsnittet 
med gubbarna som tävlar med en väl-

För en regnig dag…

preppad groda mot några grabbar som 
kör en väl-pimpad Peugeot V6 uppför 
den välkända ”backen” Prescott Hill. 
Hur kul som helst, gissa vem som vann. 
Sök på Top Gear - Peugeot 306 3.0 V6 
vs. Old Austin-Healey.

The Internet Movie Database (www.
imdb.com) är en bra källa för bilder. Där 
finns det mesta man kan önska sig när 
det gäller bilar i olika filmer. Avdelning-
en med Austin Healey innehåller mas-
sor med bilder på Healey´s som verkar 
dyka upp på de mest osannolika ställen 
i filmer. Helt klart värt en stund framför 
datorn.

För en bilnörd finns det förstås masor 
av andra roliga bilar att titta på också, 
men det får var och en söka på efter eget 
huvud. Nu vet ni i alla fall var ni ska 
söka, lycka till.

Tips från Anders Gustafson

Gösta Ekman hade en plan redan i Äppelkriget.

Klubbens lyckade kampanj för att värva nya medlemmar, som du kan läsa om i denna 
tidnings ledare, har gett oss följande nya medlemmar, tom 20110515. Vi hälsar dem 

alla hjärtligt välkomna till Healeygemenskapen.   /Styrelsen

582 Jonas Henriksson Hägersten 
583 Göran Grandin Hunnebostrand 
584 Ulf Egervall Umeå AH 3000 MkII 1962
585 Carl-Axel Enefält Kävlinge AH 3000 1961
586 Gert Svensson Malmö AH 3000 MkIII 1966
587 Pär Skogslind Sandviken AH 100 1956
588 Alvar Olsson Dalby AH 100 1955
589 Anita Nilsdotter Äspered AH 3000 1988(replika)
590 Magnus Henman Björkhyddan AH Sprite 1959
591 Julia Eriksson Stockholm 
592 Claes O Löfgren Uppsala AH Sprite 1960
593 Per-Inge Lindqvist Karlskrona 
594 Jerry Nilen Helsingborg AH 3000 MkIII 1967
595 Mats Karlsson Skövde Jensen Healey 1973
596 Henrik Svanberg Uppsala 
597 Johan Svanberg Göteborg 
598 Jan Hagstrand Vellinge 
599 Irene Björling Möller Norrköping 
600 Vittorio Ferraro Linköping 
601 Åke Kronfält Ängelholm AH 3000 1960
602 Rune Wenngren Stockholm AH 100-6 1959
603 Leif Dahlberg Västerås AH 3000 1960,  AH 100 1955
604 Mats Larsson Nybrostrand AH 3000 1963
605 Bengt Lundberg Falkenberg 
606 Rolf Boström Varberg 
607 Lotta Dandanelle Järbo AH Sprite 1962 MkII
608 Bengt Mohlin Sundsvall AH Sprite 1959
609 Lars Hallberg Piteå 
610 Claes-Göran Hagman Mölle AH 3000 MkII 1961
611 Lars Lindner Stockholm AH Sprite 1959
612 Sunit Ray Uppsala 
613 Mats Kron Furulund AH Sprite 1958
614 Per Johansson Ryholm 
615 Erik Söderlind Lidingö AH 100 1954
616 Wäinö Pollari Alingsås AH Sprite 1959
617 Anders Kvarnhem Stockholm AH Sprite 1959
618 Andreas Poldahl Örebro 
619 Niclas Poldahl Saltsjö Boo 
620 Siw Nordlund Hägersten 
621 Åke Nyström Valla AH 100-6 1957
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Redaktören bad mig att berätta 
lite om den resa som vi gjorde i 
februari till Daytona Internatio-

nal Speedway.

Vem är då jag för er som inte känner 
mig? Lasse Johansson medlem 550 i 
klubben, medlem sedan fyra år. Dock 
åkte jag BN2:a redan 1967, min första 
bil. Det har blivit många andra märken 
sedan dess cirka fyrtio bilar har jag haft. 
Tävlade mellan -87 och -93 i sportvagns-
serien med Porsche 911 och Davrian 
Mk4, sedan klass RS (racersportvagnar) 
med en Lola, vann totalt 1991. Därefter 
gjorde jag några race i Super Sport även 
kallad Stiegenberger Cup för historiska 
racersportvagnar i en Dulon. Äger för 
närvarande en BJ7:a av 1967 års modell, 
en AC Cobra byggd av LR Roadsters i 

England 1988 samt en GTD Lola T70.
Daytona och NASCAR är ju inte direkt 

relaterat till våra Healey´s, men kanske 
kan man fresta en och annan göra det-
samma nästa år som vi gjorde i år. Dock 
finns där en koppling som jag känner till, 
några olika prototyper av Sprite var un-
der 60- och 70-talen igång och tävlade 
på Daytona i 12-timmarslopp Även på 
Sebring som också ligger på Floridas 
östkust. 

Innan jag kommer till själva resan 

och upplevelsen lite fakta: 
NASCAR står för National Assosiacion 
for Stock Car Auto Racing och adminis-
trerar flera olika serier inom amerikansk 
racing. 

Daytona Speedway är en triovalbana, 3 
rakor, 3 kurvor och den är 2,5 miles lång. 
Banking (dosering) i två av kurvorna är 
hela 31 grader. Populärt bland en del i 
publiken efter vissa race är att ta sina 
sittunderlag och åka kana nedför asfalten 
i kurvorna. Det ger dig en liten uppfatt-

ning om lutningen. Banan har även en 
sträckning på infield som utnyttjas för 
andra typer av race.

Hur kom det sig då att jag och Kerstin, 
min sambo, gav oss in på detta äventyr? 
Jag hade den sista september förra året 
Cobran utställd på ett kundevent hos Idh 
wheels and tyres i Stockholm och kom 
då i kontakt med Ted Westerfors som i 
Sverige är Mr. NASCAR. Ni som har Vi-
asat Motor vet säkert vem det är, åtmins-
tone känner ni igen hans röst. Ted skulle 
tillsammans med racerföraren ”Peggen” 
Andersson och reseföretaget Swanson´s 
arrangera en åtta dagars tur till Orlando 
och Daytona för 50 personer och talade 
om för mig att det var ett måste att följa 
med. Dock kändes det hela lite stresigt då 
vi ett par veckor senare skulle till södra 
Thailand på semester. Hur tror ni det 
gick? Jovisst, en vecka senare var vi även 
bokade till Florida.

Resan som gick via Frankfurt avlöpte 

Daytona Speedweek 2011
Text: Lasse Johansson         Foto: Kerstin Olsson

US Air Force visade upp sex stycken F16.

Truckrace.

Full aktivitet i depån.

Tidtagartornet på Daytona.
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väl och boendet i Orlando Kissemmee 
visade sig vara av mycket hög klass. Vi 
skulle komma att hållas på halster yt-
terligare ett dygn innan race. Det gjorde 
faktiskt ingenting, en heldag på NASA, 
Kennedy Space Center och Cape Cana-
veral stod för underhållningen dag ett. 
Jag skulle kunna skriva en egen berät-
telse om bara detta. Men så infann sig 
raceday one under en som vanligt helt 
blå himmel och cirka trettio grader varmt 
(hörde att det varit -20 hemma under 
samma tid).

En förklaring till att det var race i tre 
dagar är att helgen är indelad för tre olika 
klasser.

Fredag kvällsrace Truck Race, picku-
per som i stort ser ut som racebilar fast 
med ett täckt flak och runt 600 hk. Vi fick 
även en guidad tur på infield av en ameri-
kansk kontakt till Ted. Vi fick klappa på 
bilarna, snacka med förarna och uppleva 

denna underbara atmosfär.
På lördagen var det dags för Nation 

Wide, bilar som ser ut som dom ”rikti-
ga” NASCAR-bilarna. De går fortare än 
truckarna pga. bättre aerodynamik och 
har 600 vilda under huven. Även träning 
för Sprint Cup denna dag. 

Söndag, dagen R, Sprint Cup dvs hög-
sta serien i Nascar. Ford, Chevrolet, Do-
dge samt Toyota deltar i denna cup. En 
lustig detalj gällande Toyota är att man 
ej hade en lämplig bil, konstruerad efter 
detta relativt åldersstigna koncept med 
stötstångs V8, förgasare osv. Så man 
gick helt sonika tillbaka till ritborden och 
konstruerade en bil väldigt lik de övriga. 
Det är mycket rigorösa regler gällande 
utseende och mått, alla bilar mäts efter 
en mall vid besiktning. Dessa Sprint Cup 
bilar har V8 motorer som utvecklar mel-
lan 850 – 900 hästkrafter. På en del banor 
används restriktorplattor på insugen för 

att reducera farten något. Farten ja, på 
Daytona håller bilarna en snittfart strax 
över 300 km/t, och detta gör dom i 500 
miles under 3 timmar, mycket impone-
rande. Racen körs på banor som Daytona 
och Talladega (där går det ännu fortare) 
så kallade superspeedways, man kör 
även på små one mile ovaler och vanliga 
banor (road courses).

Det är svårt att beskriva denna hisnande 
upplevelse, Daytona är ett gigantiskt stort 
område som rymmer mängder av matstäl-
len och souvenirshoper samt nöjespar-
ker. Det finns en hel del snygga kläder att 
inhandla och mycket NASCAR relaterat. 
Alla de mer kända förarna har egna sho-
par inrymda i fullsize trailers, lackade på 
samma sätt som respektive bil. Mycket 
öl fanns att tillgå men man såg aldrig nå-
got fylleri, bara hjälpsamma och trevliga 
amerikaner. Vi hade för ändamålet egna 
designade T-shirts med ”Swedish Dayto-
na Tour” på bröstet. Gissa om det väckte 
uppmärksamhet. Amerikanerna ville titt 
som tätt fota dessa och frågade mycket 
om Sverige. Till och med ett lokalt tv-
bolag filmade oss.

Efter alla de sedvanliga procedurerna 
med tal, shower, bön, nationalhymn och 
sex överflygande F16 var det äntligen 
dags för start. Gentlemen start your engi-
nes! Det är svårt att beskriva känslan när 
43 bilar med 900 hk utan tillstymmelse 
till ljuddämpning drar igång för ett par 
pacevarv.

När så fältet släpps iväg kan jag garan-
tera att allt vibrerar läktare, räcken, trum-
hinnor.... Det tar cirka ett och ett halvt 
varv innan bilarna är uppe i toppfart 300+ 
km/t. På Daytona som är en så kallad su-

per speedway ligger man ofta två och två 
i vad som kallas bumpdrafting. Tänk er 
att ligga och trycka på bilen framför i 
300 km/t och ha fyrtio andra omkring sig. 
Man gör oftast detta inom stallen för att 
det då går ännu fortare. Om man går ner 
till staketet runt banan, vilket egentligen 
är förbjudet, och har man tur kan man stå 
där kanske en minut, då kommer man att 
verkligen förstå hur fort det går. Det går 
inte att helt klart fokusera bilarna på så 
nära håll. Du måste ha något att hålla dig 
i annars blir det horisontalläge. Förar-
namnen kanske en del av er känner till, 
Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Dale Earn-
hardt jr., Carl Edwards, Juan Pablo Mon-
toya, Tony Stewart med flera. Det ryktas 
för övrigt om att Kimi Räikkönen är klar 
för Sprint Cup, även Mattias Ekström 
har testat ett par race på road courses, så 
hoppas att han kommer med vilket säkert 
ökar intresset från svensk sida.

På tal om Dale Earnhardt så var det 
exakt tio år sedan hans far (med samma 
namn) förolyckades i turn four på denna 
bana. Till hans ära skulle publiken på 
varv tre stå upp och vara helt tyst, myck-
et mäktigt när 250.000 personer gör pre-
cis detta. 

 Racet avlöpte med som vanligt en 
mängd skiften i täten och snabba depå-
stopp, 12-13 sekunder för tankning med 
de stora kärlen som en mekaniker sköter, 
fyra hjul med vardera fem muttrar. Man 
släpper bara muttrarna på marken, nya är 
limmade på de nya hjulen, hjulbultarna är 
lite koniska så man ej ska missa gängan.

Vem vann då? Jo en kille som samma 
dag firade sin 20:e födelsedag, Trevor 
Bayne, relativt okänd i sitt andra Sprint 

Fulla läktare - 250.000 pers

Cup race, en stor sensation. Han hade 
inte kontrakt för hela serien innan, men 
det kan man nog anta att han har nu plus 
10 miljoner i prispengar!

Man kan även konstatera att det inte 
bara är att gasa fullt och svänga till vän-
ster, det är mycket teamjobb, taktik, tek-
nik och mod som åtgår för att genomföra 
ett race på en bana som Daytona.

Som sagt det är inte så lätt att helt kunna 
förmedla detta fantastiska evenemang, 
jag trodde när vi åkte att det är en ”once 
in a lifetime” upplevelse, men nu vet jag 
bättre – jag ska dit igen.

Inspirerad av dessa dagar tog jag och 
några andra entusiaster oss ut till Richard 
Petty Driving School dagen efter. Richard 
Petty är en legend inom NASCAR racing 
med 200 segrar och driver några egna ba-
nor i USA. Här fick man en mindre teo-
retisk genomgång och kunde sedan välja 
att köra själv eller få åka med. Bilarna 
var naturligtvis 2-sitsiga och med 600 

hk, alltså 300 hk som fattades. Jag valde 
att åka med då det var hiskeligt dyrt att 
köra själv. Det var en stor upplevelse att 
sitta med uppe på bankingen i 250 km/t.  
Tyckte nog att ansiktet flyttade sig lite åt 
höger faktiskt.

Vi avslutade resan med Magic Disney 
World (Disneyland) måste man ju när 
man är i Florida.

Längtar redan tillbaka till denna rena, 
välordnade Sunshine State med sina su-
pertrevliga invånare. Vi får se hur det blir 
nästa år. Kanske man även kan besöka 
Sebring för ett sportvagnsrace.

Turn four med banking. Notera bumpdraftingen.

Dale Earnhardt`s Sprint Cup bil.

Så kan det gå!



�6 121Enthusiast  nr
�7

Våren mönstrades 
i strålande solsken

0703-933349  033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

Borås Motor Corporation AB
www.concourshealeys.com

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

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

Den tionde upplagan av Healey- och 
Miniklubbarnas vårmönstring hölls i ett 
strålande fint majväder. Vi samlades, lik-
som den första gången vid Biltema i Ha-
ninge. Parkeringen fylldes av 25 st star-
tande sedan Bosse och Karin väl kommit 
från Biltema i Alby. Det är inte lätt att 
hitta rätt bland alla tre Biltemavaruhu-
sen i Stockholm. Det var nio stycken big 
Healeys, två Spritar och resten hundko-
jor och ”övriga”. 

Slingan gick på Södertörn  och delmå-
let för fikapaus låg hos vår medlem Odd 
Spandow och hans familj på Mariebergs 
säteri i Grödinge. Några tyckte att det 

Av: Tommy Lyngborn och Kerstin Olsson

var så vackert så de åkte fel ända ut till 
Muskötunneln för att njuta. Hos Odd var 
det uppdukat med varmkorv och kaffe med 
bröd och hemgjorda tårtor, allting serverat 
i en bedårande vacker miljö på den gamla 
Karolinergården från 1700-talet.

Dagen till ära hade Odd tagit fram  den 
engelska delen av vagnparken; Healeyn, 
som du kunde läsa om i senaste Enthusais-
ten, en mycket vacker Jaguar mkII och en 
M.G.A. 

Första delen av tävlingen mellan klub-
barna, fläktremskastning, avgjordes här på 
gräsmattan. 

När alla var mätta och belåtna så fortsatte 
färden i ännu en slinga för att så småningom 
komma till Ekedals koloniområde i Hud-
dinge där målet var beläget även detta år.  

Här hade Per & co ordnat med fortsätt-
ningen av tävlingen. Grillarna var tända 
och allt var klart för finalen av den tionde 
och sista (?)  vårmönstringen.

Korvar grillades och frågor besvarades. 
Per hade tagit med sig luftpistolen även i 
år och skott avlossaddes i en strid ström 
för att ta poäng till den egna klubben.
Hundkojeklubben visade sig ha de bästa 
kunskaperna i tävlingen och tog hem 
vandringspriset.  

När vi drog igång vårmönstringen år 
2002 så var målet att vi skulle göra det tio 
gånger. Det återstår att se om några tar upp 
stafettpinnen och ordnar så att vårmönst-
ringen fortsätter. Vi som arrangerat detta 
i tio år tackar för oss och tror att de som 
kommit under åren har haft det trevligt.Odd hälsar välkommen till Marieberg.

Sju Healeys framför Marieberg.

Förbrödring vid målet.

Uppställning vid målplatsen.Henryk Tureniec fick pokalen Klacke siktar mot centrum



�8 121Enthusiast  nr
�9

www.verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50HANDLA

ONLIN
E

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

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

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

Med reservation för prisförändringar och feltryck

698:-
Art.nr 77877

Poleringsmaskin 
400-2800 rPm

326:-
Art.nr 63248

Ultraglozz 
sUPerPolish 500 ml

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

gängverktygsatser
(tUmsats)

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

Fräsmaskin zX7025

NU ENDAST!

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

8.900:-
SpArA 2.000:-

879:-
Art.nr 70189

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

498:-
Art.nr 85137

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

1

2

3 45

6

7

89

10

11

tennsPaCklingset Pro

2.415:-
Art.nr 75819

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

99:-
SE prISET!

ArT.Nr 854445.535:-
Art.nr 81851

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

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

Plasma inverter 30a rÖD arbetsPall 
meD hJUl

KOMPLETT
VERKTYGS-

VAGN

INNEhållEr: 256 DElAr
+ vErkTygSkrokAr!

ArT.Nr 87933

9.999:-

756:-
Art.nr 68203

CylinDermätare

38.500:-art.nr 81934

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

samtliga priser

inkl. moms!

3000 m² butik i Borås

07-11-13   08.53.02

07-11-28   12.26.15

  

001AMB0208P   1

08-01-29   08.32.47

AMBAustinHealey_2008.indd   701 08-02-14   10.05.19



�0 121Enthusiast  nr
�1

SORTIMENT 
Detaljerade beskrivningar och bilder på 

www.healeysweden.com/regalia

Beställ regalia genom att gå in på: 
www.healeysweden.com/regalia 
eller maila: 
nina.nyblaeus@telia.com. 
Du kan även ringa Nina på 0708-858214. 

Jubileums T-shirt        40:-   REA
Keps    120:-
Piké     170:-
Piké Lacoste typ   210:-
Väst     500:-
Scarf/Picknickbordduk    40:-   REA
Paraply    275:-/250:-/50:- 
Bilhink    120:-  
Badlakan    280:-  
Picknickfilt	 	 	 230:-
Halsduk, ull   280:- 
Vagnsmärke	 	 	 280:-/300:-
Jubileumsvagnsmärke 40 år  200:-
Skjorta	kort	ärm	 	 	 435:-
Skjorta lång ärm   475:-
Jackmärke	 	 			 		35:-
Dekal	 		 	 			 		20:-/35:-
Registreringsskylthållare       50:-
Austin Healey 100 i tenn  150:-
Vykort        10:-
Pins         20:-
Slipshållare	 	 			 		30:-

Regalia-
shopen
erbjuder

Det finns fortfarande möj-
lighet att beställa den nya 
klubbjackan. Fyra prov-
jackor finns till påseende på 
några ställen runt landet.
Storlekar XS - XL.
Pris 1.500 kronor.
Mer detaljerad information 
finns på hemsidan.
Sista chansen för beställning 
är på årsmötet i pingst.

Det insmög sig ett fel i förra numret av Enthusiasten. På 
sidan 33 angavs felaktigt vår webmaster Göran Larsson som 
fotograf av  bilden på det vilande paret Swanberg/Lotsengård. 
Göran meddelar att han aldrig någonsin skulle våga sig så nära 
dessa båda sovande herrar. Bilden har troligtvis tagits av någon 
i en mycket nära relation till de båda. Redaktionen är däremot 
helt säker på att det är vår ordförande  PG Johansson som tagit 
ovanstående bild på de relaxande gentlemännen.
Vi ber Göran så mycket om ursäkt för det eventuella trauma vi 
åsamkat honom.

Flitens lampa har lyst ihärdigt i Haninge i vinter. Det har gett 
till resultat att Lasse Engvalls 100-chassie har blivit färdigt och 
transporterats till lackeraren.
Förr eller senare får vi nog i alla fall se Lasse och Kerstin åka 
Healey igen.
Broder Börje var där och förevigade ögonblicket.

Välkomna till Uttrans Konstrunda 27-28 augusti kl 12:00-17:00

En, sedan 2008, årlig folkfest i natursköna Uttran där utställande konstnärer öppnar sina alteljéer 
och hem för att visa sin konst. Två caféer erbjuder kaffe och vila vid vattnet.

Kom i er fina bil och parkera den hos Almérs på Övrasjövägen 8 i Uttran.
Mer information finns på www.uttranskonstrunda.se

Välkomna!
Thomas och Berit Almér

8 -10 juli 2011

Svenskt 
Sportvagnsmeeting

www.mscc.se

www.sportvagnsmeeting.se
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Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se



KAS
Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia

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

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

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

KAS europe 

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

Need a new chassis?


