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är den svenska Austin Healey Klubbens medlemstidning. Tidningen
utkommer med 3-4 nummer per år.

D

å är vi redan inne på ett nytt år och som vanligt kommer våren (och sommaren)
alldeles för fort.... Vinterns pubkvällar i Stockholm har varit mycket välbesökta
och mycket trevliga. Nu ser vi fram emot SÄSONGEN. Själv är jag mycket
spänd på att prova bilen ordentligt efter att ha renoverat framvagnen i höstas. King pins
och bussningar böts och gummibussningarna ersattes av teflon dito och jag hann bara
provköra några mil innan uppställningen.
Förra året var väl något av ett rekordår (igen !) med 50-års jubileet och allt. Stort deltagande vid alla möten inte minst till England förståss. Vi har mycket att se fram emot i år
också. Vårmönstringen tillsammans med Mini 7 club, då vi trodde vi skulle ta revanch
mot koja åkarna, men vi ger oss inte, nästa år då... Mitt i sommaren kommer årsmötet
som är väl uppbokat, det finns dock fortfarande chans att delta, hör av dig till kommittén.
Måndagsmötena vid Röda Cafét har börjat med fint väder varje gång, BSCM i augusti
och kanske någon överraskning, ideer finns. Har du något förslag ?! tveka inte att kontakta styrelsen .
Ni har väl kollat in vår “nya” hemsida www.healeysweden.com som är under uppbyggnad. Ansvarig för den är vår nye webbmaster Johan Aggeryd. Har du synpunkter eller
idéer vill han gärna att du kommer med dem, gärna via e-post, se adress till höger.
På gång är också “Second European Healeymeeting” i St Moritz 2004. Schweitzarna
jobbar på. Första planeringsmötet hölls i april, PG är vår coordinator (förståss) Allt är
lite “löst” ännu, vi återkommer om priser, alternativ mm senare. Men visst vore det
häftigt att varva ur på trean upp mot Matterhorn. Jag tror jag kan lova att några svenskar
kommer iväg, är du intresserad kontakta PG.
Gunnar Berger
PS. EFTERLYSNING
Jag har ju en Healey Elliott och håller på att forska lite i dess historia. Bilen startade i det
första midnattsolsrallyt med ägaren Dir Yngve Willhemsson. Den vann sin klass (bilar
över 2 liter). Finns det någon som vet något annat eller har en bild eller vad som hest
så vill jag jättegärna höra ifrån er. Jag skall senare försöka knåpa ihop en liten artikel i
ämnet.

Nya medlemmar
443.
Per Göran Persson
Högestavägen 7, 271 95 YSTAD

447.
Sune Matsson
Lillmogatan 9, 782 31 MALUNG

444.
Olle Johansson
Svingelvägen 14, 294 37 SÖLVESBORG

448.
Bengt Svensson
Öster Värn 1,
266 33 MUNKA LJUNGBY

445.
Claes Lagercrantz
Nedre Rörby Gård, 186 91 VALLENTUNA
446.
Carl Adrian Florman
Le continental Place Del Moulins 00 000
MC 98000 MONACO



449.
Rolf Olsson
Gånstorpsv 25, 264 37 KLIPPAN

i samband med Svenskt Sportvagnsmeeting
på Ring Knutstorp helgen 12 - 13 juli 2003

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.

Program
Lördag 9.00 - 11.00 Svenskt Sportvagnsmeetings rally.
Start på DUNKERS PLATS i centrala HELSINGBORG.
(valfri starttid mellan 9.00 - 11.00)

Redaktionens adress är:
AHCS c/o Anders Gustafson
Bälingevägen 15, 125 41 Älvsjö
e-post: editor@healeysweden.com

Anmäl deltagande på rallyt via www.mgcc.nu, eller
m h a talongen du fått från klubben. Priset, 300:per ekipage betalas direkt till mgcc.
Klubben har ordnat med en körtid på banan,
om du vill köra fler varv kan du anmäla detta
direkt till MGCC, se web eller infon du fått i brev.

Annonser till Enthusiastens marknad skickas via brev eller e-post
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.

15.15 årsmöte på Ring Knutstorp.
Klockan 16.30 prisutdelning: SSM:s rally.

08-708 7311
08-28 65 96
08-749 3113
08-711 1408
08-746 7169

Alternativ 1. Bo på vandrarhemmet utan frukost,
sänglinne och städning för 500:- pp. Extra natt ca 205:-.
Alternativ 2. Bo på Gästis med frukost för 735:-pp
Extranatt ca 380:-.
(Priserna förutsätter 2 personer/ rum. Om du är medlem i
STF får du ca 15 % rabatt på övernattningarna.)
I priset för övernattning ingår lunchpaket till rallyt.
Ni som endast avser att delta på lördagen kan
köpa lunchpaket och årsmötesmiddag för 300:-/pp

19.30 Årsmötesmiddag på Röstånga Gästis.

För de som kommer på fredagen finns möjlighet för en
trevlig kväll på Gästis eller en närliggande restaurang,
vi arrangerar när vi vet hur många som kommer.

Efter söndagens frukost är alla åter välkomna till
Ring Knutstorp för att se tävlingarna.

Hör av er till kommitten (se nedan) med anmälan
frågor mm.

17.00 provkörning i lugn takt på Ring Knutstorp.

STYRELSE
Gunnar Berger, Ordförande		
(gunnar.berger@lhandelshus.se)
Kristina Bengtsson, Kassör		
(kiki.bengtsson@ultramare.se)
Anders Gustafson		
(anders@myhealey.com)
Robert Eriksson		
(tullgarn@zeta.telenordia.se)
Per Schoerner		
(healeyguy@emea.att.com)
Lennart Nystedt		
(lennart.nystedt@allgon.se)
Johan Aggeryd		
(webmaster@healeysweden.com)

Boende mm
Övernattning lördag - söndag
Årsmötesmiddag på lördagskvällen.

Klubben kommer att ha ett tält där vi kan träffas och även
köpa klubbregalia mm.

08-768 5474
0159-318 50

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
Erik Sandgren
0176-193 51
FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (healeyguy@emea.att.com)
Bengt 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
info@healeysweden.com
KLUBBREGALIA
Beställ från
Kristina Bengtsson
Bromstensvägen 57, 161 71 Bromma
08-28 65 96, kiki.bengtsson@ultramare.se
MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com

Margareta C och Bengt Larsson
bengt_larsson@hem.utfors.se 044 - 24 83 94
Agneta och Per Mauritzon
amauritzson@nuinternet.com 042 - 29 43 71

Els-Mari och Kåge Schildt
kage@schildts.com telefon 042 - 58 680
Raoul Kennedy
r.kennedy@telia.com telefon 0418 - 66 20 66

Röda Kaféet 2003
Fikaträffar måndagar jämna veckor
19:00 - vi tröttnar (eller kaféet stänger)
Kafeet ligger i Fittja söder om Stockholm, ett rött litet hus vid slussen. Infart vid
möbelvaruhuset Skeidar.

BSCM
2003
BRITISH SPORTS CAR MEETING 2003,
för oss älskare av engelska sportbilar.

Planering av ÅRETS RALLY pågår
Datum är spikat till 16 augusti
(3'e lördagen i augusti).
Startplats blir i Malmköping med
målgång i närheten.
Tider mm kommer när det närmar sig.
Håll utkik på www.drive.to/bscm

POSTGIRO
405161-1
ENTHUSIAST nr 94
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Calmar Classic
MOTOR SHOW

Lördagen den 12 Juli 2003
Mer information samt anmälningsuppgifter
finns på www.autosite.se/kof

C4 TRÄFFEN

AHCS är inbjudna att delta på MG-klubben träff i Nordöstra Skåne, den 31/8-2003, Vi träffas, strax norr om Kristianstad 10.00.
Därefter åker vi till Ivön, och intager egen medhavd matsäck, samt ser oss omkring på ön. Efter detta åker vi till Humletorkan i
Näsum & dricker eftermiddagskaffe. ( Här betalar var & en för sig. ) Dagens sista hållpunkt, är förlagd till det som en gång var
” Råbelöfsbanan”. Här gick Sveriges Grand Prix: 1955-1957. Där besöker vi bla. minnestavlan, start & målplatsen ( resterna),
samt kanske, för er som vill, köra ett varv! ( I normala fall är banan till viss del avstängd.)
Låter det intressant, så är ni välkomna med anmälan, senast en vecka innan, ( för fikat) samt för vägbeskrivning.
Jag träffas säkrast kvällstid, / Kjell Johansson. Tel: 044/ 12 43 93 The MG Car Club of Sweden, South Centre.

Second European Healey Meeting 2004
St. Moritz i Schweiz
Från den 22 till den 28 augusti kommer Austin Healey Club Switzerland att arrangera Second European Healey Meeting i
St. Moritz i Schweiz.
Det preliminära programmet innehåller Concours d´elegance, go- cart tävling i Chiavenna Italien,
flera planlagda turer i de fantastiska alperna med bl a det kända Stelvio Pass, alternativ mountain bike tour och
besök av Corvatsch-mountain med linbana samt gemensamma middagar.
The headquarters är det femstjärniga hotellet The Suvretta House Hotel, men det finns även fyra, tre och
tvåstjärniga hotell inom 10 kilometers avstånd. Vill ni ha mera information gå in på www.austin-healey-club.ch
så får ni hela upplägget presenterat. Deltagarantalet är begränsat till 450 personer och till dags
dato är ca 200 preliminärt anmälda.
För resan genom Tyskland ned till Schweiz undersöks om biltåg till Lörrach kan vara ett alternativ.
Austin Healey Club Of Sweden har nu preliminärt anmält 21 ekipage som planerar att genomföra en gemensam
resa och om Ni har frågor eller är intresserade att följa med slå en signal till PG Johansson 0501 186 00 eller
maila pgj@swipnet .se
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AUSTIN HEALEY - VÄRLDENS VACKRASTE 50-ÅRING
En havererad topplockspackning kan ge upphov till äventyr, meditation, ja en hel kultur
Göran Zachrisson berättar historien om en själfull vän, där hjärtat är en råstark traktormotor. Hans Austin Healey 100, BN2....

Packningen till topplocket gick
sönder uppför Hallandsåsen. Det
skedde utan förvarning och med en
kraftig, dov knall. Efter den första
överraskningen stängde jag av
tändningslåset och gled in vid sidan.
Det är viktigt att att omedelbart
stänga allt, för fortsätter motorn
att driva blandas vatten med oljan
i topplocket och förstörelsen blir
större.
Numera har jag en extra packning
fastsatt på insidan av bagageluckan
och även en fläktrem, för det är inte
alltid så lätt att hitta delar med rätt
dimensioner till en bil som snart är
50 år gammal. Denna är en Austin
Healey 100 från 1956, levererad
från fabriken i Longbridge utanför
Birmingham den 5 december 1955
och importerad av Ostermans den 5
januari 1956. Då var den rör, idag
efter åtta ägare är den isblå och får
jag säga det själv är det få bruksting
som är vackrare.
Den fyrcylindriga motorn på
2660 cc är den största i sitt slag,
från början en gammal pålitlig
traktorkonstruktion. Den är faktiskt
så råstark att man kan starta i
uppförsbacke på femte växeln.
Redan när modellen introducerades
1952, då treväxlad, försågs bilen
med en elektrisk överväxel. Ljudet
från avgasröret påminner mig om
John Wayne, när denne försöker
överrösta en sandstorm i filmen
Diligensen.
Förr i tiden låg bilverkstäder vid
foten av bergspassen, eller de
stora stigningarna. Till garagen
sökte sig värdshusen. Tack vare
de överansträngda topplocken
uppför backarna bildades byar
med en naturlig infrastruktur. Det

kunde ta flera dagar, kanske veckor
att få reservdelar skickade från
Coventry i mitten av England till St
Bernardpasset mellan Schweiz och
Italien. De drabbade resenärerna
tog in på värdshusen, som anställde
servitörer, kockar och städpersonal,
som i sin tur behövde bostäder. Då
dök timmermännen och rörmokarna
upp och de handlade mat i den
nyöppnade speceriaffären.
Jag är säker på att det tidigare fanns
verkstäder på båda sidorna om
Hallandsåsen och för den som kom
norrifrån tedde det sig naturligt,
kanske till och med välkomnande
med en påtvingad vila i Båstad.
Under tiden sändes ventilfästen,
vipparmar, packningar och enstaka
kamaxlar över hela Europa och
banken hemma telegraferade
pengar.
Det var också vanligare att
förbipasserande bilar stannade för
att hjälpa en nödställd. Idag är det
inte längre så. Uppför Hallandsåsen
var det inte någon som ens saktade
ner för att fråga vad som hänt. Jag
var på väg till Helsingborg för att
spela golf och hade emellertid inte
bråttom. Kvällen innan hade jag fått
ett litet häfte med titeln ”Tankar om
livet”. Jag ringde en god vän som
skulle komma med bogserlina och
läste sen om livet med himlen som
tak.
Genom åren skaffar sig gamla bilar
en själ, en egen vilja. Det finns
argsinta exemplar, och vänliga.
Min bil har haft bekymmer med
det elektriska systemet, planerat
av Lucas, ett brittiskt företag, och
Joseph Lucas har helt orättvist
kallats Uppfinnaren av mörkret.
Vad han egentligen gjorde från

början, för hundra år sedan, var
att ge oss ljus. Lucas lärde sig
tidigt generatorernas förmåga och
kunde dra ledningar genom och
runt djungler av rör av koppar, glas
eller järn. Han kopplade ledningar
enligt ett visst, inte alltid logiskt
och motorn blev insnärjd i Lucas
vindlande lianer. Men hade Lucas
fått bestämma från början, hade det
sett annorlunda ut. I mycket var
han ett offer för omständigheterna.
Jag vet att han försökte renodla
och förenkla. I Healey 100 finns
exempelvis endast två säkringar och
dom är lätta att komma åt.
Likväl fungerade det, ofta.
Det hade varit den brittiska
bilindustrins mantra, dess styrka
och svaghet. Så länge något
fungerar, rör det inte. Det är den
tidiga teknologins förbannelse,
att konservera det som verkar och
att därför inte söka nya vägar.
Exemplen runt världen är många.
Varför, exempelvis, arbetar de
amerikanska tvättmaskinerna
fortfarande efter mycket primitiva
principer? I USA var man ändå först

Artikeln har vi fått låna från tidningen “Bona
Vita” som ges ut av Rosensvärd Textile Trading AB. Artikeln publicerades 2002.
Tack Göran för att du tipsade oss och tack
också Bona Vita för tillstånd att trycka
artikeln.
En underbar artikel som verkligen talar till
oss som vigt vår fritid (och ofta mer än
så) till dessa levande maskiner från ö-riket.
(Red.)



T

umverktygens mått är som
bekant angivna i bråkform.
För att kunna relatera de
olika storlekarna till varandra är
det bra att känna till hur systemet
är uppbyggt.

I

Engelska
Bråk
Av Magnus Karlsson
© Borås Motor Corporation

B.M.C.

Hur storleken på tumverktyg inbördes relaterar till varandra är säkert
självklart för de flesta.
Jag tycker dock att det
kan vara lämpligt med
en genomgång eftersom
många trots allt är ovana
vid tumsystemet.

princip bygger måtten på 1/32”,
vilket innebär att alla storlekar
på verktygen kan anges i just
1/32”. Alla storlekar anges inte i
detta mått eftersom man i de fall
det är möjligt har förenklat bråket
med största gemensamma nämnare. Upp till en tum anges bara två
storlekar i 1/32”, nämligen 11/32”
och 25/32”. Eftersom bara dessa
två räknas i 1/32” är det enklare
att räkna dessa som undantag och
istället använda 1/16” tum som
bas. Det innebär att alla storlekar
kan anges i 1/16” och att de olika
storlekarna skiljs åt i steg om
1/16”, med undantag av de två
ovan nämnda måtten.

O

m man t.ex. söker närmast
större storlek från ett 1/4”
verktyg adderar man 1/16”
till måttet. 1/4” kan omvandlas till
4/16”. Fyra gånger ett i täljaren är
lika med fyra. Fyra gånger fyra i
nämnaren är lika med sexton.
4/16” plus 1/16” ger 5/16”.
Eftersom 5/16” inte går att förenkla har man i detta fall direkt fått
korrekt storleksangivelse på verktyget. Om man söker närmast stör-

re storlek efter 11/16” får man
12/16”. Största gemensamma nämnare i detta bråk är fyra. Tolv delat
med fyra ger tre och sexton delat
med fyra ger fyra, härav följer alltså att närmast större verktyg är
3/4”. Ställer man upp de olika storlekarna i tabellform omvandlade
till 1/16” kommer man finna att
resonemanget stämmer.
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
11/16”
3/4”

= 6/16”
= 7/16”
= 8/16”
= 9/16”
=10/16”
=11/16”
=12/16” o.s.v.

D

et är väldigt enkelt att
omvandla ett tummått till
millimeter. En tum är lika
med 24,5 mm. För att omvandla
räknar man först ut resultatet av
det bråk måttangivelsen består av.
Sedan multiplicerar man resultatet
med 24,5 mm. Som exempel kan vi
ta 5/8”. Resultatet av fem delat
med åtta är lika med 0.625. 0.625
multiplicerat med 25,4 är lika med
15.88. 5/8” motsvaras alltså 15.88
mm.

Ottos Favorit
Hörna
i repris
Ett tips till alla Spriteägare som vill
hålla sig kvar på vägen - av Claes
Ottosson

E

tt bra sätt att få ordning på Spritens
väghållning är att montera en krängningshämmare. Men innan man springer
iväg och köper en dylik tingest är det viktigt att
man ser över resten av framvagnens komponenter.
Felaktig toe-in, oljetomma stötdämpare,
svampiga framvagnsgummin eller utmattade
fjädrar, känns problemen igen? Och sedan, när
man för en icke oansenlig summa pengar införskaffat och med allehanda trix monterat och
justerat, upptäcker att man vinglar fram på den
kurviga sportbilsvägen. Då är det dags att investera i en krängningshämmare.
Tyvärr fabriksutrustades mycket få bilar med
detta tillbehör. Det kan tyckas märkligt med tanke
på viken fantastisk skillnad i stabilitet och körglädje det ger.
Turligt nog är det ganska lätt att eftermontera
en krängningshämmare eftersom ett flertal av
fäst-punkterna redan finns i bilen. De fästpunkter som dock inte finns borras enligt vidstående
ritning.
Det finns tre typer av krängningshämmare,
STANDARD, RALLYE och RACE. Det som
skiljer dem åt är grovleken. De två förstnämda
är att föredra om man inte skall ut och testa sina

vingar på någon bana, eller om man har en Sprite
Mk 3-4, då den kraftigaste kan vara lämplig.
Vad kostar kalaset då? En komplett sats inklusive monteringsdetaljer betingar ett pris strax
under 1000-lappen komplett med alla delar.
I slutändan är det ju en prioriteringsfråga,
men få förbättningar ger mer tillbaka i form av
ökad körglädje på Spriten.

Glöm inte bort att...
Anmäla adressändring till klubbregistret
...... passa på att komplettera uppgifterna i matrikeln
Skicka ett vykort till klubbens adress
eller via e-post till: membership@healeysweden.com
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Vi hade vår i luften!
Av Tommy Lyngborn

Vi hade vår i
luften
Lördagen den 10 maj var en
mycket vacker och varm vårdag
i Stockholmstrakten. Dagen till
ära vankades det vårmönstring
för andra året i samarbete mellan
Mini Seven Club och Austin
Healeyklubben.
Nitton ekipage dök upp vid
samlingen i Alby söder om
huvudstaden. Fördelningen av
medlemmar mellan klubbarna
var ganska jämn. En del märkliga
bilmärken dök dock upp, som t ex
de i engelska bilkretsar ganska udda
Mazda, BMW och Toyota…
Några hade lite delade lojaliteter,
man var medlem i båda klubbarna.
Största bedriften svarade Lennart
och Sofie från Täby för. De
lyckades med att åka tre stycken
i en Austin Healey Sprite, den
tredje familjemedlemmen var då
fortfarande i säkert förvar i Sofies
mage. Nästa år kommer dom säkert
med barnstol i kojan.
Rallyt gick söderut genom det
vårfagra sörmländska landskapet
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Historien om

Den Engelska Bilindustrin
varför gick det så?
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.
I slutet av den sjätte delen får vi veta varför halvljuset på
en Jaguar med strålkastartorkare är lite svagt och varför Range
Roverns totalvikt ökade.
Här kommer sista delen i Bengts berättelse. Vi vet att den
varit uppskattad. Tack Bengt för en fantastisk sammanfattning
av en händelserik period.

Sjätte delen - vintertest och krångliga krav........(forts.)
STRÅLKASTARRENGÖRARE.
Vi förberedde montering av strålkastartorkare
inför 74-års modell. Det var till Mini 1000, Maxi,
och Jaguar, som vi fick köpa satser och montera
i Sverige. ”Mängder av oklarheter till att börja
med. Det är då ett som är säkert. Men det fanns
poänger i eländet också.
Bestämmelsen angav: ”Smutsa ner strålkastarglaset till 20% av utgående ljus, mätt i lux.
Rengöring under max 8 sek. Nu skulle minst
80% av ursprungliga ljusutbytet ha uppnåtts längs
assymetrilinjen för halvljuset. Ända upp till 120
km/tim.”
Smutsa ner? Vad menas med smuts? Alla bilfabriker ställde samma fråga.
TSV uppdrog då åt SMS att fastställa en smutsnorm. Den fick beteckningen SMS 2370, jag
tror den heter så.
Det ingår CMC, cellulosamethyl.......bla....
...bla...., kolpartiklar med kornstorlek av max.
0.125 my. Samt en lämplig mängd vatten till
önskad konsistens. Så nu finns det en svensk
standard på smuts eller ”gegga”.
Vätskebehållarens volym skulle vara minst 50
rengöringsoperationer. Vindrutespolaren skulle
innehålla minst en liter vätska. Tillsammans blev
det 8-10 liters behållare, beroende på anordning. Det kunde bli dyrt i längden att fylla med
minst 50% spolvätska, varje gång man stannade
för att tanka, och det var frost och saltade vägar.
10

Upphängningen av behållaren ställde också höga
hållfasthetskrav. 10-12 kilos rörlig vikt i den
tunna torpedplåten, gav oss en del problem.
I Jaguars Experimental Shop fick jag vid ett
besök se en tekniker sittande på pallen framför
grillen på XJ 6:an, med sprutpistol och smutsade
ner strålkastaren. Kallade på tidtagaren, startade
rengöringsanordningen och efter 8 sekunder tittade han på resultatet, skakade på huvudet och
borrade ännu ett nytt hål i stötfångaren, för ny
placering av spolarmunstycket. Bland de andra,
säkert 10 hålen. Så ett nytt rengöringsförsök.
”Det här är 3:e veckan , som jag försöker
prova ut placering av munstycket. När det funkar
här inne, är det rena katastofen i MIRA:s vindtunnel vid 120 kmt.”
Det slutade med att Jaguar skickade en komplett framdel till Bosch i Tyskland. Året var
1973
Senare har jag tänkt på, vad en bestämmelse
kan medföra, bra i och för sig, som drivs igenom
som lagkrav i ett enda litet land kan medföra.
Vilka onödigt fördyrande kostnader, som får
offras på trafiksäkerhetens heliga altare. Kostnaderna kommer ju upp flera gånger, vid modelländringar på nya årsmodeller. För det är det väl
det vanligaste att fronten på den nya modellen
ändras. Undrar just hur många bilmärken, som
har provat sin rengöringsanordning i 120 kmt i
vindtunnel? I alla vindriktningar?

TSV borde övertyga sina kollegor i andra
länder om förträffligheten av en tänkt bestämmelse, och på så sätt låta konkurrensen, ”sales
feature-värdet, eller extra utrustning driva igenom
liknande utrustningar. Som t.ex. eluppvärmt säte.
Finns det något märke i Sverige, som säljs utan
värmesitsar och eluppvärmd bakruta? Osv.
I slutet av 1974 köpte vi Volvos hela återstående lager av deras E-lux ljustorkare, c:a 250
st, och monterade dessa på Jaguar XJ6 och året
därefter på de 50 st XJ12:orna, som togs in och
skulle säljas.
För att undvika samma problem som Volvo
hade, med spruckna glas och limning som släppte,
bytte vi ut halogenstrålkastarna mot de betydligt
ljussvagare sealed-beam insatserna. Temperaturen på glaset var betydligt lägre och vi var i
stort sett problemfria. Så använde vi ett mera
långsamhärdande lim än Volvo också.
Så här 20 år senare, får jag be Jaguarägare
av -74 och -75 års modell om att ha överseende
med halvljuset, som inte var i klass med övriga
bilen. Och kanske även Lucas i någon mån, som
påståtts ”vara uppfinnare av mörkret”. Återigen
en följd av en svenskt särkrav. Diskuterbart, men
ändå värt att nämnas.
TSV borde ha tänkt på lux-värdena, som strålkastarna kan prestera, även efter flera år. Nu
brydde man sig endast om att glaset var märkt
SCR-märkt.
ENTHUSIAST nr 94

Spolarbehållaren, minst fem liter behövdes,
för rengöring av lamporna. Den fick inte på några
villkors vis plats i motorutrymmet. Inte en chans,
inte ens om en vattensäck användes. Det var fullsatt med motor under huven.
Vi blev tvungna att låta formgjuta en 6 liters
plastbehållare och montera den i vänster hjulhus
på XJ 12 :orna. Påfyllning skedde genom innerskärmen och frostrisken på vintern var uppenbar.
Det gick åt mängder med frysskyddsvätska.
1976 kom Jaguar med originalmonterade
strålkastartorkare.”Made in West Germany”
1996 beslutade myndigheterna i Sverige att
stryka bestämmelsen, som ett led i de gemensamma Europeiska bilreglerna. Synd, för det har
varit en bra utrustning för vårt saltiga, däcksdubbade snöklimat.
ETT MINSKAT MODELLUTBUD
Nu kunde vi inte längre ge bilköparna, vad
dom ville ha av engelsk biltillverkning. Av hela
British Leylands tidigare så generösa modellutbud, kunde nu som 1976 års modell endast erbjudas: Mini 1000, en snart 25 år gammal modell
samt Morris Marina 1.8, under högst 2 år. Samt
eventuellt Leyland Princess, med den nya 2-liters
4:an. Motorn, som skulle bli färdig tidigast 1977,
eller i värsta fall, inte alls. Det mest troliga var,
att fortsätta med den gamla 1800 cc motorn.
Den nya, 6-cylindriga motorn, också den med
överliggande kam, var aldrig ens påtänkt för
Sverige. Ett exemplar med 2 liters 4:an, avsedd
för typbesiktning, kom till Sverige.
Iskalla för Sverige var MGB och MGB GT
med den gamla 1800 cc B-motorn, Rover SD1,
V8 endast Automat, LandRover, Jaguar XJ6 och
XJ12. Den sistnämda var inget stort nummer.
Möjligen 20- 30 st om året, och de gav återförsäljaren oftast alldeles för dyra inbyten i lager. Vad
skulle nu återförsäljarna säga?
Vi, som i återförsäljarkontraktetet hade förbjudit dem att ta upp något annat bilmärke. Nu
kunde de svårligen överleva enbart på våra kvarvarande bilmärken!
Den rullande vagnparken, som skulle förse oss
med reservdelsinkomster minskade i snabbare
takt än vad nybilsförsäljningen ”fyllde” på med.
Jag gick in till Vd Gunnar, stängde dörren, och
anförtrodde honom mina planer på möjligheten
av att få fabriken att höja totalvikten till 2510 kg,
på Range Rover.
”Då gäller inga avgaskrav, men vi måste
skaffa extraförstärkta däck, som klarar den högre
lasten”.
På mindre än två minuter hade Gunnar gett
mig fria händer.” Greja det! Om du behöver, åk
vart du vill i världen och köp däck!
Jag telexade till Len på Rover, med begäran
om förhöjd totalvikt på Range Rovern. Två dagar
senare, satt jag framför honom på hans kontor i
Solihull, och ”hotade” skämtsamt: ”Jag åker inte
hem förrän du skriver ut ett något högre axeltryck bak och totalviktsintyg på 2510 kilo!”
Len svarade: ”Engineering håller på att räkna
på det. Bak är inga lastproblem, inte fram heller,
direkt, annat än vid ”full rebump”, uppåtfjädringen. Där är stötdämparinfästningarna inte designade att ta upp sådana belastningar. Inte uppåt i
alla fall ”.
”Men räcker däckens bärighet till”?
Len skrev i alla fall ut intyget efter en del diskus-

sioner med konstruktionsteamet. Bara de fick vara
med och bli informerade vad det handlade om,
löstes eventuella svårigheter, som om de aldrig
existerat. Småleende skakade dom på huvudet
och tyckte att Sverige och Schweiz var för små
marknader, för att diktera hela Europa.
”Det är ju inte klokt, att man ska kunna
fly undan en avgasbestämmelse, genom att höja
totalvikten”. Det var alla överens om.
”Len, skriv ut intyget till Bengt. Det är gott om
säkerhetsmarginal i framaxeln. Problemet skall i
så fall vara vid fullt utdragen stötdämpare.”
Men det har aldrig hänt hittills. Förresten, hur
framställer man det? Utan att ”hoppa” med bilens
framaxel. Hur länge skall axeln vara helt avlastad tills stötdämparen är fullt utdragen?
”Len, Du kommer väl ihåg skumsläckarbilen
till Heathrow. Gav vi inte den nära 4 tons
totalvikt? Och den Range Rovern med boggiarrangemanget bak. Där var det väl ändå högre
framaxeltryck, för att matcha bakändan?”
Just så gick det till. Precis så föll orden.
Jag fick med mig intyget. Det gällde endast under
förutsättning, att däckens bärighetsförmåga var
minst lika med de nu angivna och ökade axeltrycken.
Nu saknades bara de extraförstärkta däcken.
”Re-inf” märkta däck. Samma mönster och
storlek. På vägen hemåt, från London ut mot
Heathrow Airport, i närheten av Chiswick, låg
Michelins Londonkontor. Jag ”hoppade” in där
på vinst och förlust, för att höra mig för om Reinforced däck. Plötsligt fick jag bara för mig det.
205-16 med Mud and Snow mönster. 200
bilar. Det är det samma som 1000 däck, inklusive reserven, årligen. Fram till receptionen, presenterade mig med visitkort och bad att få tala
med försäljningschefen.
”Hans assistent tar hand om Er, Mr Eklind.
Om en minut. Önskas en ”nice cup of tea”?
Jag gick igenom vårt bekymmer med Mr
”Assistent”( jag har glömt namnet) och avslutade
med att, kanske lite ”stöddigt”, lova lägga en
omedelbar order på 1000 däck, fördelat på ett år.
Men bara om ni kan leverera extraförstärkta däck
till nyproduktionen för Range Rover. Det gäller
enbart för den svenska marknaden. Dessutom
skulle Michelin hålla den svenska ersättningsmarknaden med däck.
”Mr Eklind, Michelin tillverkar en miljon
däck per dag, men vi skall titta på problemet och
ta upp ärendet med Roverfabriken i Solihull. Och
det gällde 1000 däck om året?”
Jag bad receptionisten beställa en taxi, sa hej
till Assistenten och gick ut i solskenet i Chiswick.
Vad sa egentligen Assistenten? Sa han en
miljon däck per dag? Och jag drar till med 1000
däck per år. Svag rodnad på kinden. Svag.
Men vi fick våra extraförstärkta däck efter
några månader! Len ordnade det via Rovers
inköpsavdelning. Och kanske mitt besök hos
Michelin gjorde viss nytta. Men det tror jag
egentligen inte. Mitt löfte om en order på 1000
däck om året. Ställ det mot 1 miljon däck per
dag!!.
Och så vara lite stöddig dessutom, samt lämna
tekoppen halvt urdrucken. Väluppfostrat!
Vi fick sänka den officiella, konstruktiva topphastigheten i alla typbesiktningsdokument, broschyrer och instruktionsbok till 149 km/tim. För

150 km/h är formellt den högsta tillåtna hastighet
för Reinforced 205-16 M and S däcket.
SLUTET
Återförsäljarna började nu se sig om efter
andra bilmärken och det mulnade för engelsk
bilindustri i Sverige. I slutet av 1978 beslutades
det i British Leylands Londonkontor, att låta
OOBAB, Olle Olssons Bilimport AB, Uppsala,
överta BLSAB med återförsäljarorganisation,
reservdelar, bilimport och personal.
Det här var slutet på en epok som många
skulle komma att sakna.
Per Olsson, VD, erbjöd de flesta anställning i
Uppsala, vilket accepterades endast av ett fåtal.
Övriga fick en mycket just och frikostig
uppgörelse. Men det var i alla fall en kunnig
organisation, som ledsamt nog skingrades. De
flesta stannade i bilbranschen och för dem gick
det väl i den nya karriären.
För bakom sig, hade alla dessa människor en
utomordentligt god och högst ovanlig utbildning.
Dels hur man inte skall göra i bilbranschen. Dels
hur bra det kan gå, när man gör rätt.
En fascinerande bransch, som ständigt är i
förändring, behåller sitt grepp över den invigde
och kräver förnyelse och kreativitet. Ändå har
branschen inte ändrats så väldigt mycket.
”Kom och köp”, gäller fortfarande. ”Först till
kvarn.....eller....NU! Endast 199.995!!Världsmästaren i rallyåkning är hos oss mellan kl 14-16.
Välkommen och drick kaffe med honom!
Etc.etc.
Reklam i TV med bilar som står på botten
i havet, är nytänkande, men i övrigt så rundas
hörnen av på bilarna en smula för varje år. En
och annan bil välter vid normala undanmanövrer.
Bilen är och förblir ett diskussionsämne i alla
kretsar. Så nog kan man skämtsamt säga, att bilen
har kommit för att stanna.
Man lär sig med åren.
Epilog
Alla personer, omnämnda vid namn och titlar,
behöver inte vara påhittade, men kan mycket
väl vara fingerade.
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Vill du läsa Enthusiasten oftare - se fler bilder - läsa om renoveringar - kanske fler tekniska tips?
Hjälp oss att göra tidningen bättre! Skicka in material, allt är välkommet litet som stort
Redaktionen

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

Annons från Classic Motor

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

l

l

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

Alf Palmqvists (medlem 279) fina Sprite 1960.
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Annonsmarknaden

MHRF-försäkringen

KÖP, BYT & SÄLJ

Text och bild: Per Schoerner

MHRF-försäkringen

Text och bild: Per Schoerner

Även veteranbilar måste ha giltig trafikförsäkring, och det skadar ju inte att ha vagnskadeförsäkring också. MHRF
erbjuder tillsammans med Folksam helförsäkringar för veteranbilar. Denna försäkring är mycket förmånlig, men
man ställer också en del krav på objektet ifråga. Man tackar nej till rostburkar och även dåliga renoveringar.
Dessutom krävs en besiktning av klubbens besiktningsman. Detta är anledningen till den här artikeln. Den som
vill ha en försäkring skickar en ansökan till klubbens besiktningsman. Till ansökan skall bifogas ett antal bilder på
bilen. Bilderna är till för att besiktningsmannen ska kunna bilda sig en uppfattning om bilen före besiktningen och
för att dokumentera bilens skick. Dom sparas av MHRF och plockas fram i händelse av försäkringsärende. Det är
viktigt att bilderna beskriver bilens skick, så jag brukar ge rådet att ta ”tråkiga” bilder. Med det menar jag bilder

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)
Trafikator (blinkers/tuta) för justerbar ratt.
Anders Gustafson, 08-749 3113
070-564 1432
e-post:
AH 3000 Mk3 64-67
Prisförslag, 100 000 - 200 000
Olle Johansson
0456-14524
045614524@telia.com
“Big Healey” önskas köpas
AH3000 MkII i 2+2-utförande (BT7) köpes av
BMC-kunnig sportvagnsentusiast.Välvårdad eller
bättre skick är önskvärt. Uppbyggd och utrustad
enligt originalspecifikation ett krav. Betalar
marknadspris.
Ev. kan mycket välvårdad MGB GT -72 i originalskick (8400 mil) lämnas som dellikvid. Obs!
Inget krav.
Ring Jens Hansson, Danderyd på 08-755 84 30
eller 0708-89 91 90.

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
Kompl.satsdrev till växellåda (mittskift. Bj8)
bottendrevets “etta”, ngt defekt.
pris: kr 2500:Harry tel. 040-413870
Till Sprite Mk1
Varvräknare, fin. 800:Anders Gustafson 08-7493113
E-post revcounter@myhealey.com
Austin Healey Sprite Mk1 -61
Ren-objekt i bra skick, man behöver byta det vanliga - trösklar, A-post, skärmkanter bak, golven
går att laga, men det finns nya golvplåtar till bilen.
Huven är nästan rostfri. Karossen är tom och
sitter i en rullbar ”bur”. Utöver bilen finns massor
av nya saker, samt en hel del godis - 1275:a, 3,9
utvx, nya hubbar, skivbromssats, nästan all plåt
som behöver bytas mm mm.
Anders Gustafson 08-7493113
E-post grodatillsalu@myhealey.com
Austin Healey Sprite Mk1 -58
Vit. Renoverad till toppskick, se bild nedan. Fler
bilder från renoveringen finns. Pris:100 000:Vivi-Anne Cederberg 021-27030
Frågor kan även besvaras av Sven-Erik
Holmgren, 013-270899

BUTIKEN
Beställ saker från shoppen genom att betala in
summan på klubbens postgiro 405161-1, ange vad
som avses på inbetalningskortet. Du kan också
skicka e-post till kiki.bengtsson@ultramare.se

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
60:(porto tillkommer)
Vagnsmärke
Vagnsmärke 25 år
Bakrutestreamer 50 år

250:75:OBS! 20:-

Pinns, kavajnål
Slipshållare
AH-vinge

15:25:30:-

OBS! 30:T-skirt (S, M, L, XL)
(gul, röd, grön, grå, orange)
T-skirt 25 år (svart)
40:Pikétröja 30 år (blå)
85:Mugg (porto tillkommer)
Whiskyglas (bowl) per st

30:150:-

Jubileumsmodell AH 100 (tenn)

150:-

Jörgen Gordon, Helsingborg
E-post: gordons_post@hotmail.com

Säljes
som endast visar bilen och inte en massa omgivningar. Det har förekommit att vi har fått bilder där bilen skyms av
buskar och där bilen skuggas av lövverket från ett träd. Välj en småmulen dag så vi slipper solblänk. Om vi tycker
att bilderna inte beskriver bilen på ett rättvist sätt ber vi ägaren att ta nya bilder. De bilder som krävs av MHRF

är
Tänk på att det ska vara färgfoton enligt den gamla hederliga metoden, digitala bilder och polaroid är bannlysta. Jag brukar
föreslå att ta fler bilder än vad som krävs, gärna en hel rulle. Då kan man kosta på sig bilder ur fler vinklar,
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Ekerfälgar, nya säljes
2 st 8x15” och 2 st 6x15”
Staffan Bruzelius
E-post staffan.bruzelius@telia.com

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
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Cape Annons från CD

KÖP ÅRETS KEPS!!
Pris 120:- inklusive porto
Skicka e-post till:
kiki.bengtsson@ultramare.se
eller ring och beställ på 08-286596
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