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Inledning
H

ealeyvänner, i år är det 50 år sedan Austin Healey 100 presenterades. Detta
kommer att firas över hela världen i såväl stora som små arrangemang.
Klubben satsar ju som ingen kan ha undgått på en gemensam resa till England för att delta i det veckolånga arrangemanget som den engelska klubben ordnar.
Vi kommer att vara en rätt stor grupp som åker, minst 35 bilar och nästan 70 personer.
Hur detta viktiga händelse skall uppmärksammas i Sverige funderar vi som bäst på
nu. Kontakter med biltidningar mm tas och vi hoppas på en del uppmärksamhet. Ett
sätt att visa detta bifogas denna tidning i form av en streamer att pryda bilen med.
Ytterligare exemplar finns att köpa från ”shopen” (40:- inkl. porto).
Vi planerar ett möte tillsammans med något annat arrangemang, troligen under
andra halvan av sommaren. I samband med detta kommer också ÅRSMÖTET att
hållas. Årsmötet kommer med andra ord inte att genomföras i samband med Englandsresan som angavs i utskicket ni fick i januari. Mer information och kallelse
till detta kommer senare under våren. Eftersom vi fortfarande befinner oss på planeringsstadiet vore det roligt om vi fick önskemål, förslag eller synpunkter på detta
möte. Ring, e-posta eller skicka ett vykort med era idéer!
Apropå utskicket i januari så är det mycket glädjande att så många medlemmar
tar tillfället i akt och meddelar ändringar till MATRIKELN! Hittills har ca 40 brev
och 50 e-postmeddelanden kommit. Med den takten hoppas jag att vi kan ha ett
uppdaterat register under mars och det innebär att en ny matrikel kan komma före
sommaren. Ni som ännu inte skickat in, komplettera gärna med mobiltelefonnummer också. Ni andra får gärna också meddela detta, via e-post eller ring kanske......
Hoppas att våren kommer snart och att vi kan se fram emot en riktigt fin healeysommar!
Redaktören

Nya medlemmar
405. Ann Christine Holmqvist
Kurbitsgränd 9, 775 71 KRYLBO

412. Lasse Tönning
Sjöbrisvägen 13, 236 35 HÖLLVIKEN

406. Hans Wistén
Hackspettsvägen 22, 167 65 BROMMA

413. Bertil Carlsson
Kristian II:s väg 6, 262 34 ÄNGELHOLM

407. Eva Waerme
Bjärsby 2, 575 92 HULT

414. Holger Udd
Källbacken, 647 92 MARIEFRED

408. Leif Sundqvist
Lasarettsvägen 24, 931 32 SKELLEFTEÅ

415. Carl-Gustaf Gulled
Box 6109, 200 11 MALMÖ

409. Anders Wikstrand
Stenstigen 12, 831 43 ÖSTERSUND

416. Nils-Fredrik Nybleaus
Norevägen 13, 182 61 DJURSHOLM

410. Ylva Wallin
Fullösa tyskgården, 533 96 GÖTENE

417. Egert Sandberg
Spångvägen 8, 560 27 TENHULT

411. Bertil Åhlin
Sjögläntan, 746 91 BÅLSTA

418. Pal Johansen
Skjonsbergvägen 3, 2318 HAMAR
NORGE



VÅRMÖNSTRING
ENTHUSIASTEN
är den svenska Austin Healeyklubbens medlemstidning.
Tidningen utkommer med 3-4 nummer per år.
Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för
sportbilar och i synnerhet Austin Healey att medverka i
tidningen. Tekniska tips, reseäventyr, renoveringshistorier eller
bilder, allt är välkommet.
Redaktionens adress är:
AHCS c/o Anders Gustafson
Bälingevägen 15, 125 41 Älvsjö
e-post: ahcs@telia.com
Annonser till Enthusiastens marknad skickas via brev eller epost till adressen ovan. Annonserna publiceras löpande.
Austin Healey Club of Sweden grundades 1970 och är en ideell
förening vars målsättning är att bevara Healey-designade eller
Healey-tillverkade bilar. Klubben är ansluten till Motorhistoriska
Riksförbundet, MHRF.
STYRELSE
Gunnar Berger, Ordförande
(gunnar.berger@lhandelshus.se)
Kristina Bengtsson, Kassör
(kiki.bengtsson@ultramare.se)
Anders Gustafson
(bugeye@telia.com)
Robert Eriksson
(tullgarn@zeta.telenordia.se)
Per Schoerner
(healeyguy@emea.att.com)
Lennart Nystedt
(lennart.nystedt@allgon.se)

08-708 7311

Mini Seven Club Sweden och
Austin Healey Club of Sweden
inbjuder till
gemensam säsongskick-off i form av ett rally
på det vackra Södertörn

Lördagen den 4 maj 2002
Samling på Biltemas parkering i Haninge kl. 10:00
Medtag picknickkorg samt något att grilla vid målet
Grillar kommer att finnas på plats, däremot inte stolar och bord
Kontaktpersoner: MSC; Tommy 070-6394507 - AHCS; Per 070-7503379

08-28 65 96
08-749 3113
08-711 1408
08-746 7169
08-768 5474

REVISORER
Kerstin Engwall, Göran Utter
SEKTIONER
Göteborg
Magnus Karlsson, 033-13 79 06, (492karlsson@telia.com)
Stockholm
Gunnar Berger, 08-708 7311, (gunnar.berger@lhandelshus.se)
Värmland
Kjell Eriksson, 054-53 16 06
Skåne
Håkan Rey, 040-15 57 04 (info@biopharma.nu)
TEKNISKA KOMMITTÉN
AH 100
Lars Engwall, 08-745 0694
AH 100/6, 3000
Bengt Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
AH Sprite
Claes Aggestig, 08-777 8684, (claes.aggestig@swipnet.se)

RÖDA KAFÈET

WärstaMarknaden

Måndagar jämna veckor, start 15 maj 19:00
Vid slussen i Fittja - VÄLKOMNA!

Vi träffas på parkeringen kl 12:00 för pick-nick

2002

25/5

British Car Week 18-26 maj
i Göteborg med omnejd

Boka in veckan kring Pingsthelgen för ett späckad program:
19/5 - British Car Week Rally i Göteborg, 20/5 - Bilseminarium med engelska
och svenska bilprofiler på AutoCollection, 22/5 - Terrängkörning på Blixåsbanan,
23-25/5 - utflykter med start vid Götaplatsen, 26/5 - Tjolöholm Classic Car.

Se http://bcw.arnholm.nu för mer info

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (healeyguy@emea.att.com)
Bent Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of Sweden
c/o Berger, Bandyvägen 35, 129 49 Hägersten
INTERNET
www.healeysweden.com, ahcs@telia.com
KLUBBREGALIA
Beställ från Kristina Bengtsson
Bromstensvägen 57
161 71 Bromma
08-28 65 96
kiki.bengtsson@ultramare.se
POSTGIRO
405161-1
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England
2002
Senaste nytt om Englansresan...... (februari 2002)
I skrivande stund är det 35 ekipage som kommer att resa med Englandsbåten i slutet av juli för att delta i 50-årsjubiléet av Austin Healey
som bilmärke. Vi hoppas att några till ansluter, men det börjar bli fullbokat i England!
Från våra engelska arrangörer kan meddelas att ”The Warwick package”, som sträcker sig över en vecka, är i det närmaste fullbokat.
”Prescott Hill” som är maximerat till 300 ekipage är också fullbokat och för Tuesday River Trip har man tydligen fått hyra en extra båt.
Inför helgen den andra och tredje augusti, som är fullspäckad med aktiviteter och framför allt på lördagen med fyra till fem race på Thruxton, förväntas upp mot 500 bilar. Mängder av välkända healeyförare, Jack Sears, Paddy Hopkirk, Don Morley and Marcus Chamberg, för
att nämna några lär komma. Arrangörerna hoppas också att Pat Moss och Timo Mäkkinen kommer till evenemanget.

XII. Historic
Vltava Rallye

Planeringen för deltagarna från Sverige är enligt följande:
-

Alla kommer att inom kort få en förfrågan via e-post (eller brev) om man önskar ekonomihytt eller två- bäddshytt på färjan.
under mars kommer från färjebolaget en bekräftelse på bokningen samt underlag för en delinbetalning av biljetten
under mars sänds också ett personligt brev till samtliga anmälda. Detta innehåller slutbetalningsavi för evenemanget i England. Betalning av detta skall endast ske till klubbens postgiro och inbetalningen bör vara klubben tillhanda senast 15 april.

Om du ännu inte anmält dig, men funderar på att åka med... ja.. då är det hög tid att agera. Anmäl dig till evenemanget via den engelska
klubbens hemsida (se länk på www.healeysweden.com). Kontakta därefter resekommittén (se nedan) för bokning av själva båtresan.

Ska du med
eller?

Resekommitté
...tj

PG
Johansson

Mats
Svanberg

0501-18600

0381-30277

pgj@swipnet.se


ata
daninte,
Ma
rgosa mjag sk
t H ed
a
eal
ey

Text och bild; Ingvar Thorell

Jag träffar ofta ..........
........kollegor och bekanta som undrar
hur jag kan hålla på med gamla bilar.
Jag får höra att det är skitigt, alldeles för
dyrt och till råga på allt kan det också
vara farligt. Jag brukar då svara att som
bilentusiast kan man välja flera olika
inriktningar. Det finns de som betraktar
sin gammelbil som ett konstverk. Man
putsar, renoverar den in i minsta detalj,
känner till alla fakta om modellen, har
all facklitteratur om märket och kan sitta
i garaget i timmar med en pilsner och
bara titta på sin klenod. Kanske är det
den käraste ägodel man har, kanske viktigare än frun…..
Jag har också märkt att många brukar
bli avundsjuka på att vi bilentusiaster
har ett genuint intresse eller snarare passion för vår hobby. ”Tänk om jag också
hade kunnat ha en sådan hobby, det vore
underbart!” säger man.

hultsteg@ebox.tninet.se
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M

in egen inställning till gammelbilhobbyn är att bilarna skall användas. Alltför många bilar står uppställda, putsas
och tas bara ut på vägen någon enstaka gång.
Den extrema motsatsen har vi i det järngäng av
entusiaster som tävlar med sina bilar.
Tävlingar för så kallade historiska bilar, alltså
bilar tillverkade upp till och med 1965 års modell,
har utvecklats kolossalt de senaste tjugo åren.
Man tävlar på olika sätt. Det vanligaste är att köra
bantävlingar men även historiska landsvägsrallyn har blivit mycket populärt. Ett av det mest
populära är Mille Miglia i norra Italien. Dock
dyrt och exklusivt. Ett annat rally för den som
har en ursnabb bil och välfylld plånbok kan vara
PanAmeircana som går i Mexiko. Eller varför
inte Peking – Paris? Eller London – Istanbul?

Även om man får köra sträckorna i förväg finns
begränsningen att tävlingsbilen inte får användas
som träningsbil. Vi tränade därför i en Audi A6
2,5 liters turbodiesel. Carsten körde, Lars-Göran
skrev noter och jag hängde i kurvhandtagen i
baksätet. Tävlingen går på smala krokiga vägar
som är asfalterade. Landskapet är kuperat, delvis
öppet men med mycket skog. Det är ett vackert
landskap med mycket omväxlande natur.
Rallyt innehöll totalt sexton specialsträckor som
var mellan 10 och 20 kilometer långa. Dessa specialsträckor tog oss ofta genom små pittoreska
byar där byborna samlats för att beskåda ekipagen. Jag kan försäkra att det är en unik känsla
att få åka i full fart genom en by, ta till vänster
vid kyrkomuren, hoppa över krönet vid byskolan
………Klart häftigt! Och inga konstaplar som
står med laserpistolen.

Eller varför inte Historic Vltava Rallye? Detta
rally gick i år 7 – 9 juni i västra Tjeckien
och arrangerades för tolfte gången i ordningen.
Sverige har en lång tradition i rallysporten och
har tidvis dominerat RallyVM. Denna tradition
upprätthålles nu av ett gäng svenskar som funnit
att historiska hastighetsrallyn med avlysta specialsträckor är ett utmärkt sätt att åter uppleva fartens tjusning i en spännande miljö. Fem svenska
ekipage.och sex finska utav totalt 100 startande
är ingen dålig representation.
Rallyt går i västra Tjeckien med start och mål
i Klatovy. Vid incheckningen hos tävlingsledningen i Automotoklub Klatovy får varje ekipage
en omgång kartor med beskrivning över varje
specialsträcka. De mest seriösa ekipagen ser till
att komma till Klatovy flera dagar i förväg för att
kunna köra in sig på specialsträckorna.
Jag hade förmånen att få följa med Carsten Wihlborg och Lars-Göran Jarl för att sköta markservicen under rallyt. Carsten äger en 1964 års MGB,
ordenligt preparerad för både bana och rally. Med
oss hade vi också Lars Wramell med sin fina
Austin Healey 100-BN2 från 1956 och codriver Lennart Almström. Lars som driver och äger
världens finaste oljekylarefabrik; SETRAB har
varit medlem i Svenska Jaguarklubben i många
år men sålde sin XK 120 häromåret och koncentrerar sig numera på att köra historiska tävlingar
med Healeyn.

Det fanns en säger en Jaguar med i tävlingen.
Pentti Pekkala med sin svägerska som kartläsare
ställde upp med en underbar E-Type serie 1. Helt
nyrenoverad och i absolut Concours skick! Tuff
kille den där Pentti att dra runt på Tjeckiska
landsbygden med en helrenoverad pärla! Att se
den tunga E-Typen hoppa femton meter efter ett
krön var en upplevelse! ”Landsvägsrally ger mig
en kick!” förklarade Pentti.
Pentti har kört flera gånger förut men med en
tufft utrustad Mark 2 och kör för Rosberg Historic Team. För den som är intresserad av fler
bilder på denna gula E-Type rekommenderas teamets hemsida www.saunalahti.fi/pwp
Även utan ett historiskt landsvägsrally kan Tjeckien varmt rekommenderas. Trevliga vänliga människor och billigt uppehälle. Middag bestående
av schnitzel och en halv liter starköl kostade så
där 25 spänn. Åk Dit!
Hur det gick i rallyt? Pentti vann sin klass GTS
12 medan i klassen GTS 11 vann en tjeckisk Porsche 911 med Magnus Wigren från Saxtorp som
stark tvåa. Carsten med sin MGB körde också i
GTS11 och placerade sig på en utmärkt fjärde
plats efter tre Porschar. Lars Wramell med sin
Healey hade otur och slog in höger framskärm
men kom ändå på en andra plats efter en annan
snabb tyskregistrerad Healey 3000.

BILDTEXTER
Bild 1: Svensklägret utanför Klatovy och slott
med stort renoveringsbehov.
Bild 2: Healey 3000 som varit i kontakt med
något hårt.
Bild 3: Hela Rosberg Historic Team med den
gula E-typen efter besiktningen.
Bild 4: Noggrann besiktning före start.
Bild 5 : Fullt ös med E-type.
Bild 6: Lars Wramells Austin Healey 100-BN2
och autografjagande skolbarn.
Bild 7 : Välpreparerad XK-motor
Bild 8: Samma skolbarn jagandes Carsten Wihlborg alias Dr. Feel Good!
Bild 9: ”Jag har aldrig tidigare varit med om att
ett stengärde hoppat ut rakt framför bilen!” säger
Lars apropå den intryckta framskärmen.
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Kamaxeln

Motorns hjärna
Av Magnus Karlsson
© Borås Motor Corporation

B.M.C.

Med tanke på Mr.
Finespanners artikel angående kamlager, tänkte jag att
det kunde vara
intressant med ett
något utvecklat
resonemang om
kamaxlar.

K

amaxeln kan liknas vid
motorns hjärna. Den styr
andningen genom att öppna
och stänga ventilerna. Tillskillnad
från en levande hjärna som kontrollerar puls och andning, kan inte
kamaxeln skynda på eller stanna
av ventilernas rörelse. Eftersom
den saknar denna varierande förmåga, kommer kamaxeln alltid att
vara en kompromiss. Vid låga
motorvarv och vid halvgas behöver
motorn en kam med kort duration
och ett relativt lågt ventillyft, för
en god bränsleekonomi och en snabb gaspedalsrespons. Vid höga varv där det är
ont om tid till att fylla cylindrarna,
behövs en kam med lång duration


och ett relativt högt ventillyft.
Denna kompromiss har man till
viss del kommit runt i moderna
motorer, t.ex. BMW har ett system
de kallar ”Dubbel VANOS”, vilket
innebär att kamtiderna är variabla.
Vid låga varv både öppnar och
stänger kammen ventilerna tidigare vilket ökar vridmomentet i detta
varvtalsområde. Man säger att
kammen är tidigt ställd. Vid höga
varv både öppnar och stänger
kammen ventilerna senare vilket
ökar effekten i detta varvtalsområde. Man säger att
kammen är sent
ställd.

E

lapp är således 16° + 21° = 37°.
Överlappningen är bra eftersom
suget från avgasventilen hjälper
till att fylla cylindern med mer
bränsle. Rallykammens överlapp är
95° Det finns några nackdelar med
en lång överlappning. De är bl.a.
att mängden oförbränt bränsle i
avgaserna ökar och att den långa
överlappningen tillsammans med
portning och stora förgasare ger
upphov till de små förgasarnysningar som är så karaktäristiskt för
hårt trimmade motorer.

Ventiltiddiagram BJ8

n kams
duration
anger hur
längre kammen
håller ventilerna
öppna. (jämför
med den svenska
översättningen;
varaktighet)
Durationen mäts i
antal grader av
ett helt varv.
Fabriken använde
en kam med
300°:s duration i
rallybilarna.BJ8
kammen har en
duration på 252°
både för insugningsventilerna
och avgasventilerna. Ventilen är
alltså öppen i 252°
av de 360° ett helt
56°
varv består av. Ett
varv i detta sammanhang är lika
med en takt i en
fyrtaktsmotor och kan då vara
insugstakten eller avgastakten. De
tidigare 3000 modellerna hade
andra kamtider men jag kommer
inte att behandla dem här eftersom
den enda typ av kam som går att
köpa ny är BJ8:ans. Den passar
dessutom utmärkt till de tidigare
motorerna. Insugningsventilerna
och avgasventilerna är naturligtvis
inte öppna samtidigt men under
ett kort tag överlappar deras öppningar faktiskt varandra.
Insugningsventilen öppnar 16° före
övre vändpunkten på BJ8:an
medan avgasventilen stänger 21°
efter övre vändpunkten. Detta
betecknas överlappning och mäts
också i grader. BJ8 kammens över-

gör man det alltså i vevaxelgrader.

K

amlyft betecknar hur högt
kammen skjuter upp lyftarna
i mm. BJ8 6,68 mm, rally 8,20
mm. Ventillyft betecknar hur mycket ventilen öppnar i mm, detta
värde är högre än kamlyftet eftersom det nästan alltid finns en
utväxling inbyggd i vipparmarna.
På Healey är utväxlingen i en standard vippa 1:1,4. Ventillyft BJ8
9,35 mm, rally 11,48 mm. Det
högre ventillyftet är bra för det

Ventiltiddiagram Rally

Överlapp 37°
16°

Insug
öppnar

ÖVP

50°

Avgas
öppnar

Insug
stänger

51

Insug
öppnar

Avgas
stänger
Avgas
öppnar

Insug
stänger

°

Duration:
252°
NVP

K

amdrevet har dubbelt så
många kuggar som vevaxeldrevet. Kammen går hälften
så fort som vevaxeln, vilket innebär att ett vevaxelvarv motsvarar
ett halvt kamaxelvarv. Dessa olikheter i hastighet innebär att en
vevaxelgrad och en kamaxelgrad
inte är samma sak. För att göra det
hela enklare har någon förnuftig
person bestämt att man alltid räknar vevaxelgrader, vilket också gäller fördelaren som går med samma
fart som kammen. Fördelaren drivs
som bekant av kamaxeln, detta för
att kunna ge tändgnista vartannat
vevaxelvarv för en bestämd cylinder. När man ställer tändningen
ENTHUSIAST nr 92

helst på så vis att skivan kan låsas
och låsas upp utan att vrida på
vevaxeln. Tillverka en visare av
kraftig ståltråd, klädhängartjocklek
är lämpligt, och fäst den med hjälp
av en av kamkåpans skruvar.
Montera kolvstoppet tvärs över
cylinder ett, i de gängade hålen för
topplockets pinnbultar. Vrid vevaxeln medurs till kolven stannar mot
stoppet och markera visarens position på gradskivan med en tunn
tuschpenna. Vrid sedan vevaxeln
moturs tills kolven stannar igen

Kolvstopp

Här sett underifrån.

ÖVP

21°

Avgas
stänger

V

entiltiderna räknas alltid i
förhållande till kolvens läge i
den första cylinder, man
utgår i huvudsak från den övre
vändpunkten men den undre relateras också till i viss mån. Den
övre vändpunkten är viktigast
eftersom den är utgångspunkten
när kammen ska graderas i förhållande till vevaxeln. Om ventiltiderna ska stämma med vevaxeln
måste man kontrollera att kammen
är ställd i rätt läge i förhållande till
vevaxeln. För att kunna kontrollera
detta måste man
veta vilka öppnings och stängningstider kamÖverlapp men har för
95° insugningsventilen. BJ8 kammen
öppnar som vi
sett insugningsventilen 16° före
45°
övre vändpunkten och stänger
den 56° efter
nedre vändpunkten. Detta ger
oss en duration
på 16° + 180° (
halvvarvet mellan den övre och
den undre vändpunkten) + 56° =
252° Ventillyftet
är som störst när
exakt halva dura75°
tionen har förflutit, vilket i detta
fall blir 126°.
126° - 16° = 110°,
kammen ska alltså ställas så att
insugningsventil
nr 1 står i sitt
högsta öppna läge 110° efter kolvens övre vändpunkt i cylinder nr
1. På rallykammen är motsvarande
värde 100°. Obs, detta gäller bara
symmetriskt slipade kammar, vilket alla Healey kammar är och jag
behandlar därför inte asymmetriskt
slipade kammar i denna artikel.

70°

NVP
ökar cylinderns fyllnadsgrad. Det
är dock bara möjligt på en kam
med lång duration eftersom öppningen och stängningen av ventilen på en kam med kort duration
blir så mycket våldsammare, vilket
medför ett högt slitage på ventilerna och dess mekanism. Ventillyftet
är också begränsat av durationen,
eftersom överlappningen annars
kan bli för stor. Ett sätt att komma
runt detta problem är att montera
vippor med en större utväxling,
man får då en större öppning med
bibehållen överlappning.
Påfrestningen på lyftare, kam och
ventilmekanism ökar dock.

Duration:
300°

F

ör att kunna bestämma kolvens övre vändläge och maximalt ventillyft exakt, behöver
man en gradskiva graderad i 360°
ju större desto bättre, en mätklocka och ett kolvstopp. Det är lättast att gradera kammen innan
toppen är monterad och med
motorn uppsatt i ett motorställ.
Montera gradskivan på vevaxeln,

Tillverkat
av vinkeljärn
för att undvika flex.
och markera positionen. Ta bort
kolvstoppet och vrid vevaxeln
medurs hela vägen till det att visaren står exakt mellan de två märkena, detta är den exakta vändpunkten för kolven. Lossa försiktigt på gradskivan, utan att vrida
på vevaxeln, och ställ nollan på
gradskivan mot visaren.
Anledningen till denna procedur är
att man får fram det exakta värdet.
Det är praktiskt taget omöjligt att
bestämma värdet på något annat
sätt, eftersom kolven påverkas av
en cirkulär rörelse kan vevaxeln
vridas flera grader utan att man
ser någon rörelse på kolven i vändlägena. Detsamma gäller för det
maximala ventillyftet som bestäms
på följande sätt; Montera en mätklocka med hjälp av ett magnetstativ på cylinderblockets ovansida så
att en förlängning kan föras ned i
hålet för ventil nr 1: s lyftare. För
detta ändamål måste en speciell
lyftare prepareras. Svarva av toppen på en standardlyftare så att
den får en helt plan övre yta på ca
10 mm i diameter. Titta på lyftaren
medan du vrider runt vevaxeln.
Sluta vrid när lyftaren är i sitt lägsta läge, den befinner sig då på
kamnockens bascirkel. Vrid vevaxeln långsamt medurs tills lyftaren


når maximalt lyft, stanna där och
100°. Justeringen av det variabla
road kammar kan man glömma,
notera värdet på mätklockan. Vrid
kamdrevet går till på det sättet att
skillnaden är för liten mot BJ8
vevaxeln moturs tills mätklockan
man vrider drevet lite grand åt
kammen. Visserligen drar det med
visar ungefär 3 mm under detta
önskat håll, låser det och kontrollesig en del andra nödvändiga modivärde. Vrid veven medurs igen tills
rar sedan positionen med ovanfikationer, men så farligt är det
mätklockan visar exakt 1,5 mm
nämnda metod. Detta upprepas
inte. Kompressionen måste höjas,
under maxvärdet och markera
tills det att drevet är exakt inställt.
toppen portas och små fickor frävisarens position på
sas i blocket. Det är
gradskivan med ett
också en fördel att
tuschstreck. Fortsätt att
använda dubbla HD 8
vrida veven medurs
förgasare. Mer behövs
förbi maxvärdet och
för att få en motor
med alla nödvändiga hjälpmedel monterade. inte
stanna när klockan åtemed ca 40-50 hästar mer
rigen visar exakt 1,5
och detta till en relativt
Magnetstativ
Mätklocka med
mm under maxvärdet.
liten merkostnad. Kör
förlängning.
Markera detta på gradman försiktigt utan att
Mätspetsen vilar
skivan. Addera de
övervarva har man en
på lyftaren för
bägge värdena på gradmotor som kommer att
insugningsventil
skivan och dela med
hålla länge och dessutom
nr 1.
två, resultatet visar
är mycket roligare än en
positionen av det maxistandardmotor utan att
mala ventillyftet i relaförlora nämnvärt i fråga
tion till vevaxeln. Till
om lågfartsegenskaper
Kolvstoppet
exempel: Det första väroch körbarhet i stadstramonterat med
det på gradskivan var
fik.
två 7/16 UNC
90° och det andra var
skruvar i
130°, 90° plus 130° är
är man monterar
hålen för top220°. 220° delat med 2°
kammen är det
pens pinnbulSkruvskallen
är 110° Det maximala
viktigt att smörja
tar.
vänd nedåt.
ventillyftet befinner sig
in alla lagerytor och
alltså 110° efter kolvens
nockar med monteringsövre vändläge och allt
pasta. Det är mycket vikär som det ska vara. På
tigt att köra in kammen
en standardmotor med
första gången motorn
Visare av
en standardkam ska
startas, vilket ska göras
Ställbart
ståltråd.
detta alltid stämma
med stillastående bil.
kamdrev.
såtillvida att man monStarta motorn och vrid
terat kamkedjan rätt på
upp varvet till mellan
dreven. Med tanke på
2000 och 3000 rpm, för
engelsk kvalitet skadar
att kammen ska få
det dock aldrig att konGradskiva
ordentlig smörjning. Låt
trollera även en stangraderad till
motorn gå med detta
dardkam.
360°.
varv i ca 30 min. Det kan
också vara lämpligt att
å trimmade motomontera bort de inre
rer stämmer det
ventilfjädrarna innan
inte, Âtminstone inte om man
inkörningen för att minska lyftarköpt en racekamaxel från Denis
idigare nämnde jag möjlighenas tryck mot kamloberna. Det är
Welch, som har exakt samma speten att ställa kammen tidigt
väldigt lätt att montera och
cifikation som fabrikens rallykam.
eller sent. Detta påverkar en
demontera ventilfjädrar utan att
Med ett standard kamdrev kommer
motors effekt högst påtagligt. Att
lyfta toppen, men hur det går till
kammen att hamna på ca 85°.
finna den bästa inställningen är
återkommer jag till i en senare artiMotorn går att köra precis som
beroende av personliga preferenkel. Byt olja och filter efter inkörDenis Welch uppger, men inte med
ser och trial and error. Själv tycker
ningen.
full effekt. För att kunna ställa
jag att Healey motorn med rallykammen rätt behövs ett ställbart
kam går allra bäst med en kam
etta var bara en liten
kamdrev. Denis Welch kammar
graderad till 106°
genomgång av kamaxeln.
levereras utan uppgift om vilket
Jag har t.ex. inte ens berört
värde kammen ska graderas till.
m man ändå ska helrenovekamnockarnas profiler, vilket man
Frågar man honom, vill han inte
ra sin motor och vill ha det
skulle kunna skriva åtskilligt fler
uppge det, – mycket besynnerlig
lilla extra klös som anstår
sidor om.
man. Fast vi har ju lärt oss hur
en riktig sportbil, tycker jag att det
man räknar ut var det maximala
inte bör finnas någon tvekan till att
ventillyftet ska infinna sig och på
montera en rally kam. Den kostar
rallyaxeln är det som förut nämnts
inte mer än en standard kam. Fast

Historien om

Den Engelska Bilindustrin
varför gick det så?

Motorn uppsatt i ställ
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Av Bengt Eklind

B

engt fortsätter vidare med sjättedelen av sin berättelse
om den engelska bilindustrin.
På 70-talet blir det allt mer klart att den Engelska bilindustrin går mot sin egen undergång, i alla fall verkar det så.
Samtidigt står det klart att de svenska “särkraven” som syftar
till många bra funktioner och säkerhetslösningar medför att
fabrikerna blir mer ointresserade att anpassa bilarna för vår
marknad - det kostar helt enkelt för mycket.

Sjätte delen - vintertest och krångliga krav........
VINTERTEST I NORRA SVERIGE
Tidningen Expressens legendariska motorredaktör, Lennart Öjesten, som i tiotals år haft
bestämda uppfattningar om bilar och
myndighetsbeslut, samt varit en orädd skribent,
organiserade en stor vintertest för bilar. Om jag
inte missminner mig, var det 1970. Dom testerna
har med största säkerhet fått, eller åtminstone
bidragit till, att bilfabriker förbättrat köldstart och
värme. Inte bara värme i uppmätt temperatur,
utan distribution och jämn värmefördelning i hela
passagerarutrymmet.
Första året skulle det önskade köldhålet vara
i Kiruna och ett 30-tal olika bilmärken visade
intresse, eller snarare, “vågade” inte säga nej!
Reglerna var glasklara och enkla. Originalutrustning gällde. Om det angavs 88 graders
vintertermostat i instruktionsboken, så var det
tillåtet, annars inte.
Vi ställde upp med Austin Maxi 1500,
familjebilen och Morris Marina 1,3. De bilarna
skulle vara någorlunda OK, uppgav “Cold
Climate”- experterna på fabriken.
Lennart Öjesten kallade till informationsmöte
i Stockholm, för att räta ut alla frågetecken,
som naturligtvis uppstod. Bilteknikerna är ett

uppfinningsrikt släkte, se, och frågorna tenderade
att tänja ut alla gränser. De vanligaste bilmärkena
fanns med och jag skulle tro att samtliga hade
sina trix, för att bättra på värmen och kallstarta
snabbare.
Botte, Anders Bengtsson, och jag valde bland
ett tjugotal termostater i vårt reservdelslager, för
att hitta den trögaste, varmaste 88- gradar´n.
Botte var en briljant, tänkande mekaniker. Hans
humor var torr och omsorgsfull. När han påstod
att en bil var “något solkig”, kunde man omöjligt
urskilja bilens lackering.
Vi fick till slut “trimma” en termostat till
100 grader, och chansa på ett kylarlock med
högre fjädertryck. Kokpunkten uppgick därmed
till 115 grader C vid 0.5 kg övertryck. Risken för
att tätningarna i vattenpumpen skulle visa upp
läckage, var stor.
Alla dörrtätningar kollades, lås och fönsterhissar smordes, kylarslangar spolades rena,
värmereglagen finjusterades, gjutjärnsporer i
kylkanalerna slipades bort och batterisyra med
tätheten 1.45 anskaffades. Vi, liksom alla de
andra, tänjde på de osynliga gränserna också.
Volvo påstods ha provat ett tjugotal motorer
i sin köldkammare och monterade den bästa i

tävlingsbilen.
Olja i motor, växellåda och diffen skulle vara
Essos 5-20W. Det var order från fabriken. Det
var inte snällt mot drev och kugghjul, som mådde
bättre av EP-olja. Lustigt, för samma sak hörde
vi från nästan alla de andra. Utom av japanerna.
Dom ryckte på axlarna och låtsades inte förstå
engelska.
Vi hämtade upp en tekniker från Longbridges
testcenter vid Bromma Airport, på vägen upp
till Kiruna. Han lyssnade till namnet Bertie,
vill jag minnas. Bertie kollade värmereglagen,
fjäderspänsten i flapventilerna i bakluckan för
genomströmningsventilationen, om och när dom
öppnade. Han kröp och ålade omkring i bilen
under hela resan. Från golvet fram och till
bagageutrymmet.
Med
termometer
och
luftflödesmätare. Termometern på radioantennen
varierade hela vägen och satte myror i huvudet på
Bertie och hans justeringar. Skulle fläkten vara
på? Hel- eller halvfart? Vad håller vi för fart nu?
Är flapventilen öppen därbak?
Bertie noterade att bakrutan immade igen
ideligen och det resulterade i att eluppvärmd
bakruta infördes som standardutrustning i länder
med kallt klimat på nästa ändring av Maxin. Den
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med 1750 motor och med mindre skrammel i
dörrar och instrumentbrädan. Plastens inträde i
bilbyggandet föranledde en hel del skrammel,
helt enkelt beroende på att bilfabrikanterna inte
köldprovade sina nya produkter under realistiska
förhållanden. Det är skillnad på att utprova
egenskaper i kallt klimat på en frusen plan sjö
och en tvättbrädesväg i 20-30 minusgrader.
Det är långt till Kiruna från Göteborg. Botte
och jag byttes om att köra och Bertie ålade
omkring bland väskor, verktyg och tillbehör.
I Luleå väntade återförsäljaren på att få byta
olja och filter till den tunnare lågviskositetsoljan.
Vi vågade inte köra hela den långa vägen med
i stort sett “pedalen i golvet”och tung last,
med en för tunn olja. Vi märkte senare att
synkroniseringen i växellådan ändå tog stryk av
den för tunna oljan.
Vi hittade till samlingsplatsen i Kiruna och alla
bilarna, ett 30-tal, parkerades på eftermiddagen
bakom en gemensam linje. Fem meter framför
lades ut ett rep, som man på tid skulle köra fram
till, efter starten. Temperaturen på natten kröp
ned till bara omkring 20 minusgrader.
Lennart Öjesten hade önskat betydligt kallare,
men Kung Bore ville inte lyssna.
Morgonen därpå, klockan nio gick startskottet
i 18 graders kyla.
Alla förarna med handen på dörrhandtaget,
nyckeln redan i startlåset. Grannen, med stoppur
i handen, kontrollerade att allt gick rätt till.
Vad tungt och långsamt startmotorn jobbade

och vad segt “spettet” hade det nere i växellådan.
Inte andas på rutan, för då immar det igen. Och
värmeblåset, när det väl kommer , vill jag ha på
golvet.
Det tog 38 sekunder att få igång Maxin och
köra de 5 meterna. Motorn stannade två gånger.
Orkade inte. Vad i.....? Oljan i transmission för
kall och seg.
Mercedesdieseln tog sig fram på startmotorn
och Volvon likaså. Se´n startade dom motorn.
Men vad hade dom för slags batteri och
startmotor, tro?
Varmkörning med överenskomna max. 3000
r/m, under överinseende av den kontrollerande
grannen och sedan ut på den snöbelagda
travbanan.
Efter en viss tid, skulle värmen avläsas på
tre ställen i kupén. Mellan framsätena. Vid
säkerhetsbältenas övre fästpunkt och i baksätet,
samt i vecket där ryggstödet möter sitsen. Det
svåraste stället i bilen, men också en viktig plats
för kroppen.
Ytterligare två avläsningar gjordes.
Resultatet redovisades på flera uppslag av
BilExpressen.
Japanerna, som då var på väg in i Sverige,
använde resultaten som referensvärde på sina
olika bilmodeller. Säkert många andra också.
Bertie samlade och skrev ner erfarenheter och
snackade med sina märkeskolleger.
Hur det gick för oss?
I starttestet kom Maxin på 8:e plats och

hamnade i mitten av fältet, när det gällde värmen.
Vann gjorde VW Cabriolet, som då var
standardutrustad med Eberspächer. 54 grader
under suffletten och bilbesättningen lät sig
fotograferas efter målgången, barfota på
överkroppen.
Vilka trevliga och spännande dagar i Kiruna,
tillsammans med alla märkeskollegorna. Var så
säker på att vi hade roligt.
Hemfärden, särskilt mellan Kiruna och Luleå
blev rallyinspirerad. Ett 20-tal bilförare i
varierande bilmärken “följa John körde” i
hastigheter som vida överskred siffrorna på
vägskyltarna utan förklaring. De runda skyltarna,
gul botten med röd bård och med stora svarta
siffror. Samtliga deltagare var ense om att
Vägverket höll turisterna föredömligt informerade
om höjden över havet, på detta enkla sätt.
Körningen var spännande och på intet sätt
tröttande i början, för det var fullt av rörliga mål,
i form av renar, som sprang ut på vägen. Eller
skickades dom ut på vägen av penninghungrande
lappgubbar?
Vi höll 120-140 km på isvallade vägar, när
Tom Trana i sin SAAB 99, lätt körde om oss.
Hans bakvagn uppförde sig på vägen som en
vindrutetorkare.Han var väl van vid att bakvagnen
kunde ändra färdriktning rätt ofta på isigt väglag.
Han körde hela vägen hem till Katrineholm som
ett streck. Vi orkade bara till Gävle.
Året därefter blev det Röros i Norge och sista
året var det i Norra Värmland.

På konferrens någon gång på 70-talet
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Lennart Öjersten ringde mig hem några år
senare och berättade att någon mer vintertest
skulle det inte bli. Bland andra bilmärken, hade
Fiat i Italien kontaktat honom under sommaren
och bett om detaljerade tävlingsregler för det
kommande året. Då var det dags att sluta. För
några förberedelser på fabriksnivå skulle inte få
förekomma, tyckte Lennart.
Som sagt, många bilfabrikanter drog säkert
nytta av de jämförbara tävlingsresultaten. Särskilt
när det gällde distribution och jämnare fördelning
av värmen.
DE SVENSKA SÄRKRAVEN BLIR ETT
ALLT STÖRRE PROBLEM.
Inom några år skulle vi få svår modelltorka i
Sverige. Det framstod allt klarare.
Austin Allegro 1300 och 1500, blev British
Leylands ersättare för Mellankojan, 1100/1300,
en bit in i 70-talet. Vi fick snart lägga ned 1500
modellen. Samtidigt fick Austin Maxi en 1750
motor, som gav mera rättvisa åt bilen. Hälften
av allt skrammel under instrumentbrädan och
dörrdrag byggdes bort.
Leyland Princess, eller Austin Princess, som
den först hette, aviserades. Den blev Morris
1800, Storkojans, efterträdare. Egentligen skulle
den ha fått namnet Austin Delta, med sin
kilformsinspirerade formgivning, men det
tillnamnet var redan upptaget av italienska
Lancia.
Den gamla tvärställda stötstångsmotorn från
Morris 1800, fick monteras till att börja med.
Tills den nykonstruerade överliggande kam 4:an
var klar. Den skulle följas av en 2,2 liters 6:a.
Redan 1974 skulle Princessen ha presenterats
på den svenska marknaden, men försenades,
månad för månad beroende på tekniska problem.
Det dröjde mer än ett år, innan vi fick reda
på det verkliga skälet. Återigen en svensk
särbestämmelse, var den indirekta orsaken.
Leyland Princess var ursprungligen designad
för 175-13” hjul och däck. När det svenska
bromsprovet kördes på fabrikens testbana, visade
det sig att bromsskivornas diameter fram, behövde
ökas, del för att klara fade-kraven och dels
retardationsvärdena inom 20 kg pedalkraft, vid
servobortfall. Övriga länders bromskrav för
Princess i Europa var klara.
Eftersom det inte fanns plats för en större
bromsskiva i 13” fälgen, var en 14” fälg enda
lösningen. Man tog beslutet, att det skulle gälla
alla marknader och vilka konsekvenser det blir
av ett sådant beslut. Ändring av fälgar,
däckdimension, bromsskivor, bromshus, mindre
bromsservo. Leverantörer sattes på prov.
Omtryckning
av
litteratur
och
reservdelskataloger.
Undra på att det tar tid, när detaljer måste
ändras, så här plötsligt.
Men det var inte bara bromsarna.
2 liters versionen var i original, utrustad
med dubbla, 5 ¾ tums strålkastare fram. Den
6 cylindriga 2,2 liters HL (High Line) skulle
få de stora, enkla strålkastarna. Beroende på de
svenska kraven med strålkastarrengörarna, fick
de “svenska” Princesserna de stora lamporna
fram, med torkare. Bilen blev på så sätt unik
för produktionssystemet. Återigen ett svenskt
särkrav, som ställde till bekymmer. Obestämda
leveranstider, inga bilar, för många bilar,

felutrustade bilar. Alla varianter uppträdde.
En bil minns jag väl, och det med ett leende.
Den gick att rulla, motorn startade och gick,
men när man fick i en växel, stoppade motorn
tvärt. Växellådan demonterades och i den, låg en
overall och en skruvmejsel med träskaft.
Någon hade haft bråttom hem till puben eller
fotbollsmatchen?
Vidare: Den nykonstruerade 2 liters
överliggande kam-motorn ville inte klara de
svenska
avgaskraven
utan
långtgående
modifieringar. Sverige skulle få fortsätta med den
gamla “B” motorn på 1800 cc. Inte den bästa
lösningen precis, men vad göra?
Vi bestämde oss för att introducera Leyland
Princess som 75 års modell och lagra upp
tillräckligt antal bilar under hela 1976. Den
kallades då 75B.
Triumph försvann nu helt från den svenska
marknaden. De sista modellerna var 2000 Mk 2
och Spitfire Mk 4, med 1500cc motor och USAinspirerade stötfångare.
AVGASREGLER -IGEN
Strängare avgasregler aviserades från 1976 års
modeller, och olyckskorparna spådde bilbranschens största, katastrofala säljnedgång,
genom tiderna. Amerikanska regler med 45 gram
CO och 2,1 gram HC, per km, samt NOXvärden, mätt enligt ett körmönster som motsvarar
kallstart, acceleration, inbromsning, stopp, start,
frikoppling, tomgång osv. osv.
Bestämmelsen omfattade bilar med motorstorlek om 0,8 liters slagvolym och totalvikt,
över 2500 kilo. Nu skulle volymbilarna Maxi,
Allegro, Clubman försvinna. Ingen av dessa bilar
var avsedda för den amerikanska marknaden
och utvecklingskostnaden för anpassning till
avgaskraven för det tämligen ringa antalet bilar,
enbart för Sverige, var inte försvarbart.
Schweiz var liksom Sverige också
miljöförespråkare, men provningsförfarandet vid
avgaskravet skilde så mycket, att inget av länderna
kunde dra nytta av varandras certifiering.
Vi hade ny Vd, Roger Johnson, Roger Moore,
kallad i smyg, engelsman och ansågs vara
påläggskalv, men behövde utlandspraktik.
Gunnar, en norrman, och han jobbade parallellt
under något halvår. Roger ville inte tro, att vi stod
inför början till allvarlig modelltorka, beroende
på fabrikernas bristande ekonomi, förmåga och
vilja, att uppfylla avgasreglerna för Sverige. Han
var naivt övertygad om att bara den engelska
ambassadören kopplades in, så skulle de svenska
myndigheterna få ge vika.
Det var nu, som jag började se klart, att det
här var egentligen början till slutet för engelska
bilar, inte bara i Sverige, utan även för den
egna marknaden. Skulle det gå med bilarna på
80-talet, som med motorcyklarna, på 50-talet? De
amerikanska och japanska bilmärkena låg bra till
och var i stort sätt färdiga för Sverige. Franska,
tyska och italienska bilar hade anpassat utvalda
modeller, företrädesvis de som dessutom var
avsedda för Californien- och Japanmarknaden
De svenska bilmärkena, Volvo och SAAB,
hade den amerikanska marknaden som sin största
och mest betydelsefulla andra hemmaplan och
gav således inga större bekymmer i Sverige.
För den oinsatte kan det förefalla vara en
enkel sak för en bilfabrik, att utveckla en speciell

modell för en viss marknad. Men kostnaderna
är så smått astronomiska. 32 miljoner för en
motorfamilj, är en siffra som jag hörde flera
gånger. Om försäljningen uppgår till kanske
1000 bilar per år blir det lite bil för de extra
investeringarna. Eller högst 200 om året, som i
fallet Range Rover.
Jag kollade med Len på Rover, hur det skulle
gå? Vilka modeller vi kunde räkna med. Endast
SD1. Nya Rovern. Med V8 och Automatlåda.
“Den skall till Nord-Amerika, så småningom.”
“Range Rover, då?
“Den kommer inte att avgasrenas för Sverige.
Vi hinner inte med att producera tillräckligt
med bilar till Tyskland, Frankrike och Afrika
marknaden. Varför skall vi då investera i
avgasrening och andra dyra lagkrav, som bara
Sverige lagstiftar om?”
Hur argumenterar man mot ett sådant
påstående och en sådan fråga, med en försäljning
på 130 -150 bilar om året i Sverige? Vid nästa
ledningsgruppsmöte blev beslutades att VD:n
Roger Johnson och Gunnar Eik begärde möte
med Leyland Internationals ledning i London
snarast. Nu insåg alla, att det började krisa till sig
på allvar.
(Fortsättning följer i nästa nummer av
Enthusiasten)
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Scandicavtalet
förändras från och med 2002-03-01!

Borås Motor Corporation HB

Scandic Hotels har köpts av den internationella
hotellkedjan Hilton och förändrar därför sin
organisation. Därför har Scandic begärt omförhandling av rabattavtalet med MHRF.
Förhandlingen har lett till ett nytt rabattavtal
som ger medlemmar i MHRF-ansluten klubb
10% rabatt på ordinarie enkelrumspris på vardagar. Tillägg för dubbelrum är 323:- till 423:Under helg- och kampanjperioder garanteras
medlem i MHRF-ansluten klubb ”lägsta pris”,
vilket kan variera avsevärt mellan olika hotell.
Scandichotellen är numera fria att själva sätta
sina priser och bestämma sina helg- och kampanjperioder. Det nya avtalet kommer att innebära större skillnader mellan priserna på de
olika hotellen men medlem i MHRF-ansluten
klubb kan fortfarande övernatta till överkomliga priser, särskilt under helg- och kampanjperioder.
De nya priserna varierar alltså från 450:- och
uppåt, beroende på vilket Scandichotell och vid
vilken tid man väljer att övernatta.
De hotell som byter namn till Hilton, s.k. ”Hilton-to-be” kommer endast i begränsad utsträckning eller inte alls att delta i rabattsystemet.

Vänd er till specialister för kvalitetsjobb på er Healey!
Original, Fast Road, Race. Vi utför alla jobb och ordnar alla delar.
Timkostnad 350 kr inkl. moms.

Magnus Karlsson och Göran Nilsson
033-137906 033-133213 0705-137908

healey@telia.com

För att få bästa möjliga pris skall medlem vid
bokning uppge den nya koden: D000005043
(Alla siffror måste uppges!).
Fråga efter helg- eller kampanjpris. Finns flera
Scandichotell på samma ort, fråga efter bästa
pris på samtliga!
Bokning kan ske till:
•
respektive Scandichotell.
•
Scandics centrala bokning, telefon
08-517 517 00.
•
www.scandic-hotels.com
Tveka inte att kontakta MHRF:s kansli, 08-39
28 01 eller Scandics kundtjänst, 08-517 517 00
med frågor om det nya avtalet.

Annonsmarknaden

KÖP, BYT & SÄLJ

Privatannonser i Enthusiasten är gratis för
medlemmarna. Skicka in din annons på
vykort eller via e-post till redaktionen,
adresser finns på sidan 2.
Annonserna publiceras i nästkommande
tidning.

Köpes
Till AH 3000 Mk2 (BJ7)
Ryggstöd till baksäte, instrument, knappar och
knoppar till instrumentpanelen, Stötfångarhorn i
bra skick, mm. Ring eller e-posta och berätta
vad du har och vill sälja.
Anders Gustafson, 08-749 3113
070-564 1432
e-post: bugeye@telia.com
Jag söker en Austin Healey 100/4 , renoveringsobjekt! alla stadier av intresse.
Hasse Nyström, 08-765 85 00, 070-6388501
lidcity@algonet.se
Motorhuv till en Austin healey sprite mk1 -60.
Ann-Christine Holmqvist, 0226-61710
bmw.r100rt@home.se
Hastighets- och varvräknare till AH Sprite.
Claes Stenestad, 08-346177, 070-7502704
Hardtop önskas till Austin Healey 100/6 (BN4).
Har du en som du inte använder eller en som
måste renoveras ring mig (Hardtopen kan vara
sliten bara bakrutan är hel).
Robert Eriksson, 08-711 1408
Jag är intresserad av att köpa en 100 -58 eller
3000 64-67.
Lars Stokka
wassberg@mbox301.swipnet.se
Om det är någon som har en Austin Healey
Sprite att försälja i renoveringsbart skick vore
jag tacksam för ett litet tips via mail.
johan.wiberg@melkers.se

skinn, AC,elspeglar,elantenn,stereo,BBS fälgar
15”. Bilder eller videofilm kan skickas.Endast fin
bil av intresse.
Jörgen Gordon, Helsingborg
E-post: gordons_post@hotmail.com
Bakskärmar till AUSTIN HEALEY 3000
Mk2
Även intresserad av skärmar med behov av
reparation.
Janne Tel: 0660-371188
Mail: janra@mail.bip.net

Säljes
Sänkningssats Austin Healey BJ8
Jag har tagit fram en sänkningssats för både framoch bakvagn som kan ge dej ett snyggare stuk på
din vagn.
PG Collection, 0501-186 00, 070-692 65 11
Till Sprite Mk1
Orginalförgasare med luftrenare.
Bromstrummor fram, hjulcyl. bak, Huvudcylinder broms/koppling, Rutram, Pedalställ, Orginal
reservdelsbok + mycket annat smått och gott.
Nyren. generator Mk2
Stephan Horste 0381-15385, 070-696 6548
Austin Healey Sprite Mk1
1958 års modell - såld som ny till Sverige i juni
58 - säkert en av de första. Den är renoverad och
i mycket gott skick, med originaldetaljer kvar.
Grodan är med på omslaget av föregående AH
Enthusiast, nr 91, se även bilden nedan.
Ett tänkt pris är 88.000 kr.
Stig Jonasson 0708-560701 08/765 50 37.
E-post stig.jonasson@programmera.se

Butiken
Klubbmärke (tyg)
35:Klubbmärke (dekal)
20:25-års dekal
5:30-års dekal (155x85 mm)
10:30-års dekal (300x160 mm)
25;30-års skylt (plast, 300x160)
25:AH-vinge (dekal)
20:Streamer
30:(I´d rather drive my Austin Healey)
Nummerskylthållare
(porto tillkommer)
Vagnsmärke
Vagnsmärke 25 år

EKERHJUL
S E RV I C E
Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar
Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida
l

l

l

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

l

l

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu
14

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se
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Austin Healey Sprite Köpes
En bil i bra eller mycket bra skick köpes.
Björn Widén
E-post: Bjorn.Widen@tei.ericsson.se
Telefon(jobbar för tillfället i Italien)
+39 06 72584461
Till AH 3000 Mk III
Baklucka köpes. Ole Jørgen Ree-Lindstad
E-post: ojrl@online.no
“Big Healey” önskas köpas
Om min 1982 Lotus esprit S3 kan tagas i
dellikvid.Bilen är i mycket fint skick,svensk
såld hos Wendels, 5100 mil,silver metallic,blått

250:75:-

Pinns, kavajnål
Slipshållare
AH-vinge

15:25:30:-

T-skirt (S, M, L, XL)
(gul, röd, grön, grå, orange)
T-skirt 25 år (svart)
Pikétröja 30 år (blå)

65:-

Mugg (porto tillkommer)

60:125:30:-

Köp en extra bakrutestreamer!

40:- inkl. porto
1952 - 2002

AH 100/6 eller 3000
Jag är på jakt efter ett fint exemplar o även om en
röd 100/6 eller 3000 är mina favoriter inser jag
att man ”får ta det som erbjuds” (ej renoveringsobjekt)
Olle Widell, 08-767 9965, 070-3044010

60:-

50
years

Celebrating
Sports Cars

Haynes har återupptagit
tillverkningen av den
utomordentliga
"Owners Workshop Manual"
AH 100/6 och 3000.
Den går att beställa via
Haynes webplats,
www.haynes.co.uk.
Pris £25.
ISBN 0 900550 49 X
15
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