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är ansluten till MHRF, 
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Nedanstående nya medlemmar (tom 30 sept) hälsas varmt välkomna i 
Austin Healey Club of Sweden.

F= familjemedlem
497	 Sune	Timling	 	 Kvicksund	 	 AH	Sprite	mkII	 1961
497F		 Christina	Timling		 Kvicksund	
498	 Tom	Sjödahl	 	 Mariehamn,	Åland	 AH	Sprite	 1959
499	 Ulf	Bang	 	 Skärhamn	 	 AH	3000	mkIII	 1965
500	 Tommie	Tellander	 Bromma		 	 AH	Sprite	 1958
501	 Bo	Eriksson	 	 Karlskoga	 	 AH	100/6	 1958
502	 Daniel	Ranneby	 	 Stockholm	 	 AH	Sprite	
503	 Stefan	Andersson		 Rättvik	 	 	 AH	Sprite	 1960
504	 Mats	Smedegård	 	 Mariestad	 	 AH	3000	 1965
504F	 Margareta	Smed	d	 Mariestad	 	
505	 Johan	Lind	 	 Ystad	 	 	 AH	3000	mkIII				 1966
505F	 Åsa	Lind	 	 Ystad	
	 	

   nya medlemmar

Ett	stort	tack	till	Gunnar	Berger	och	dina	insatser.	Det	utrymme	du	
gav	mej	att	arrangera	ett	antal	Healeyresor	till	utlandet	kändes	mycket	
bra	och	har	samtidigt	ökat	sammanhållningen	i	klubben	och	fört	den	
till	nya	höjder.
Jag	tackar	också	för	förtroendet	att	på	årsmötet	bli	invald	i	styrelsen	
samt	 i	 efterföljande	 konstituerade	 styrelsemöte	 bli	 utsedd	 till	
ordförande	i	Austin	Healey	Club	of		Sweden.	
Det	 känns	 hedrande,	 att	 ta	 över	 stafettpinnen	 från	 Gunnar,	 och	
jag	 kommer	 att	 göra	 allt	 som	 står	 i	 min	 makt	 att	 eftersträva	 mina	
egna	 måtton	 med	 ENTUSIASM, ENGAGEMANG, ENKELHET, 
OMTANKE	och	dessutom	skall	vi	ha	KUL.

I	 det	 korta	 perspektivet	 kommer	 styrelsen	 att	 aktivt	 arbeta	 med	
information	till	medlemmarna	genom	att	stötta	vår	webmaster	Johan	
i	sitt	arbete	att	hålla	websidan	levande	med	månatliga	uppdateringar	
samt	en	utbyggnad	med	länk	till	Third	European	Healey	Meeting	in	
Sweden	2008.	
Det	är	också	beslutat	att	Enthusiasten	skall	ges	ut	i	fyra	numrerade	
editioner	per	år	varav	två	utgivningar	är	i	miniformat.	En	uppmaning	
till	alla	medlemmar	är	att	sända	in	material,	både	bilder	och	reportage	
till	Johan	och	Tommy,	för	att	hjälpa	dem	i	sitt	arbete.		
I	det	långsiktiga	styrelsearbetet	jobbar	vi	för	att	ta	fram	en	rullande	
aktivitetsplan	för	klubben	där	även	våra	 regionsombud	kommer	att	
aktiveras.
En	arbetsgrupp	är	tillsatt	för	att	se	över	våra	stadgar,	arbets-beskrivning	
till	 valberedningen	 samt	 regler	 för	 medlemskap	 som	 kommer	 att	
presenteras	på	årsmötet	2006.	

Som	ni	kan	läsa	inne	i	tidningen	har	vi	börjat	släppa	ut	information	till	
Austin	Healey	world	clubs	beträffande	vårt	möte	2008.	På	årsmötet	i	
Loka	Brunn	efterlyste	vi	funktionärer,	glöm	inte	att	anmäla	er	då	det	
kommer	att	behövas	resurser.

Keep	Healeying

Per-Gunnar	(	PG	)	
Johansson

Känn dej välkommen till ett nytt verksamhetsår i 
Austin Healey Club of  Sweden!

PG har ordet Det	 finns	 en	 nyframtagen	
presentationsfolder	 som	
man	kan	ha	med	sig	någ-
ra	ex	av	i	bilen.	
Den	 ger	 en	 kort	 infor-
mation	 om	 klubben	
och	passar	bra	att	dela	
ut	 till	 de	 som	 kom-
mer	 fram	 och	 visar	
sitt	intresse	för	våra	
Healeys.
Foldern	 kan	 re-
kvireras	från	
Ditte	Freudenthal.

Redaktören	hälsar	välkommen	till	ett	nytt	nummer	av	Enthusiasten.	
Just	entusiastisk	är	stämningen	i	styrelsen.	Jag	tänker	bl	a	på	planeringen	

som	börjat	inför	det	stora	Healeymötet	2008,	det	är	verkligen	entusiaster	som	
tagit	sig	an	det	jättearbetet.

Själv	känner	jag	mig	också	entusiastisk	inför	uppgiften	att	göra	tidningen.
Fyra	nummer	per	år	skall	komma,	hoppas	att	vi	kommer	att	få	fin	hjälp	av	er	
medlemmar	med	bidrag	från	resor,	träffar	eller	om	era	renoveringar.

Entusiasm	är	också	en	av	hörnpelarna	i	vår	nya	ordförandes		plattform,	och	
det	är	verkligen	något	som	jag	märkt	under	tiden	jag	gjort	denna	tidning.	Tack	
PG	för	all	support	och	alla	idéer.

Hoppas	också	att	ni	läsare	blir	entusiastiska	när	ni	ser	det	snygga	omslaget	
på	detta	nummer.	Det	är	blanklaminerat,	vi	hoppas	kunna	fortsätta	med	det.

Slutligen	-	gynna	de	som	annonserar	i	vår	tidning.	Det	är	entusiaster	som	
driver	dessa	företag,	tack	vare	dem	kan	vi	fortsätta	att	köra	våra	vackra	bilar.	

Glöm	bara	inte	att	lämna	kungen	företräde	i	rondellerna..
//Tommy

laminerade	omslaget,
ett	stort	TACK!

När Jenny och Andreas Olsqvist gifte sig den 20 augusti i Västerhaninge kyrka ville de givetvis åka ståndsmässigt till 
festen på Årsta Slott. Gary Dovander ställde in BSCM och ställde  upp för brudparet med skjuts. Vi önskar brudparet lycka 

till och hoppas att familjen snart utökas med en Healey.
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Det	 är	 jag	 som	 kallas	 sir	 Geoffrey.	 Fast	 egentligen	 heter	 jag	
”S*Francescas	Geoffrey	Healey”	och	jag	är	en	bruntabby	Helig	Birma	
och	jag	föddes		den	31	januari	2005.	Jag	har	vunnit	en	massa	priser	för	
att	jag	är	så	vacker.

Hemma	hos	mig	finns	det	en	massa	bilar.	Dom	flesta	går	det	inte	att	
åka	med.	Men,	det	finns	en	ljusblå	liten	en	som	kallas	för	groda	som	jag	
älskar	att	åka	med.	Den	har	inte	ens	något	tak.	Den	har	inte	vunnit	några	
skönhetspriser.	Jag	har	en	egen	bur	som	jag	bor	i	när	jag	är	ute	och	åker.	
För	det	mesta	åker	jag	till	ett	ställe	som	heter	Röda	Kaféet	på	måndags-
kvällarna	och	fikar.	Där	träffas	en	massa	olika	engelska	sportbilar	som	
står	och	överglänser	varandra	i	flera	timmar.

Det	finns	en	klubb	också	 som	heter	Healeyklubben.	Där	 får	 inte	 jag	
vara	med,	inte	ens	som	familjemedlem.	Fastän	jag	heter	Healey	i	efter-
namn.	Men	en	kille	som	jag	känner	i	klubben	har	kollat	i	bestämmelserna	
och	han	säger	att	det	inte	står	något	om	att	katter	inte	får	vara	med.	Han	
har	lovat	att	han	skall	motionera	(låter	jobbigt,	det	gör	jag	bara	sparsamt)	
på	nästa	årsmöte	om	att	jag	skall	få	vara	med.	Honom	gillar	jag!

I	somras	var	jag	utomlands	på	semester.	På	Öland.	Dit	åkte	jag	i	en	bil	
som	är	gjord	i	Frankrike,	den	går	jättetyst.

Hemma	hos	mig	är	Per	och	Ditte	inneboende.	Det	är	dom	som	äger	mig	
och	den	där	grodan,	samt	alla	bilar	som	inte	går	att	åka	med.

Vill	du	maila	till	mig	så	är	adressen	grodprinsen@bredband.net. Min	
sekreterare	handlägger	alla	sådana	ärenden.

Nu	vet	ni	vem	jag	är,	jag	återkommer	i	nästa	nummer.
Mjau	från	sir	Geoffrey.

King of Sweden meets King of Sportscars

En	 riktigt	 fin	 vinterdag	 i	 februari	 och	 en	
frusen	sjö	högt	uppe	på	fjället	i	Dalarna.En	
perfekt	isbana	på	fyra	kilometer	hade	plogats	
under	natten.

Så	 var	 förutsättningarna	 när	 vår	 Kung	
skulle	prova	isracing.

Dagen	 började	 med	 körning	 med	
standardbilar,	 med	 och	 utan	 antispinn	 och	
ABS-bromsar,	för	att	sedan	fortsätta	med	en	
Mitsubishi	EVO	7	i	rallypreparerat	skick	och	
därefter	Austin	Healeyn.

Austin	Healeyn	 som	är	 en	 tävlingsbil	 för	
banracing	hade	preparerats	med	en	elektrisk	
framruta	och	rallydäck	av	värsta	sort.

Kungen	 som	 är	 en	 mycket	 duktig	 förare	
fattade	 snabbt	 tycke	 för	 Healeyn	 och	 ljuv	
musik	uppstod.	

Så	 ljuv	att	Kungen	snabbt	rådgjorde	med	
sin	adjutant	att	flytta	fram	hemresan	en	och	
en	 halv	 timme	 för	 att	 spendera	 mer	 tid	 i	
Healeyn	på	isen.

Kungen	 lovordare	 Healeyns	 effekt,	
bakhjulsdrift	 och	 balans	 under	 tiden	 han	
avverkade	det	ena	varvet	efter	det	andra	med	
perfekta	 uppställ	 och	 en	 mycket	 skicklig	
kontroll	över	bilen.

Fortsättning	 följer	 sannolikt	 kommande	
vinter.

Kåge	Schildt

Kungen får hjälp av Kåge att hitta rätt Körställning

perfeKt uppställ

flat-out på raKan
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Här följer en engelsk språkövning.
Artikeln publicerades ursprung-
ligen i Classic Cars Magazine i 
Januari 2002.

	
This		could	be	the	most	significant	Austin-
Healey	 you’ve	 seen	 	 in	 many	 years.	 It	
doesn’t	have	history.	It	won’t	 	necessarily	
win	you	a	rally.	And	on	first	sight	it		doesn’t	
look	like	anything	other	than	a	particularly	
well-restored	Healey	3000	Mk	II	BT7	in	an	
unusually	 smart	 	 colour	 scheme.	But	 it	 is	
brand	new,	near	as	damn	it,		without	being	
a	 kit-car	 or	 a	 replica,	 and	 it’s	 been	 	 re-
engineered	with	those	great	advantages	of	
specialist	 	knowledge,	modern	technology	
and	hindsight.	Bid	good	day,		if	you	will,	to	
the	first	ever	CapeSport	3000,	available		to	
personal	order	and	specification	for	around		
£55,000.

Now	 we	 already	 know	 that	 your	 typical	
‘Big’	Healey	is		a	splendid	beast,	as	manly	
and	British	as	Old	Spice.	So		it’s	a	bit	noisy	
and	uncomfortable,	and	the	handling’s		not	
quite	what	it	should	be	-	what’s	wrong	with	
you	boy?		Next	you’ll	be	asking	for	mineral	
water	at	the	bar...	In		fact,	Steve	Norton	at	
Cape	 International	 has	 known	 for	 	 some	
time	that	his	customers,	real	ale	drinkers	or	
not,		wanted	more	from	their	Healeys.	He	
knew,	too,	that		several	decades	ago	Donald	
Healey	had	been	frustrated	in		his	efforts	to	
rid	his	cars	of	certain	inherent	faults		while	
BMC	 management	 dithered.	 So	 why	 not	
finally	say	goodbye	to	the	ill	manners,	and	
produce	a	sports	car	that	could	be	driven	not	
just	in	anger,	but	in	relative		comfort	too?	A	
car	that	would	transport	husband	and	wife	
across	Europe	on	a	Healey	Club	 tour,	but	
still	cope	with		an	adrenaline-fuelled	rally	
or	track	session	at	the	end		of	it.

It	 	 took	 a	 long	 time,	 and	 some	 serious	
investment	for	Cape	to		develop	the	theory	
into	the	CapeSport	3000,	but	at	least		most	
of	the	uprating	parts	already	existed	as		off-
the-shelf	Cape	products.	I’ve	been	waiting	
for	 this	 	 moment	 a	 long	 time	 too,	 having	
seen	 the	 car	 in	 its	 early	 	 stages.	 In	 those	
days	it	was	just	a	totally	rebuilt,		jig-aligned	
chassis,	 awaiting	 its	 all-new	 	 aluminium-
panelled	 body	 and	 a	 mix	 of	 rebuilt	 and	
brand	 new	 mechanical	 components.	 In	 a	
corner	of	 the	workshop	 	 lurked	a	modern	
Getrag	 five-speed	 gearbox,	 while	 in	 the		
Cape	 office	 telephone	 negotiations	 were	
taking	place	to		secure	the	Quaife	limited-
slip	differentials	of	 legend	 	 that	would	be	
crucial	 to	 the	CapeSport’s	power	delivery	
and	 handling.	 This	 was	 always	 going	 to	
be	the	ultimate		road-going	Healey,	rather	
than	the	more	banzai		red-with-white-roof	
no-compromise	 works	 rally	 replicas	 	 that	
we’re	used	to.

Now	 it’s	 a	 whole	 car,	 too	 muscular	 to	
be	 called	 	 pretty,	 but	 lovely	 all	 the	 same.	
Steve	 and	his	 team	 fuss	 	 round,	 checking	
the	 last	details,	before	we’re	off	-	and	it’s	
interesting	 that	 it’s	 only	 photographer	
Charlie	 	 who’s	 taking	 long	 looks	 at	 the	
rapidly	 darkening	 skies	 	 above	 us.	 The	
CapeSport	3000	 is	designed	 to	be	usable,	
whatever	the	weather.	I	turn	down	Steve’s	
offer	 to	 let	 me	 	 drive	 the	 first	 few	 miles;	
after	all,	it’s	his	baby,	and		I’m	content	to	
be	sitting	in	a	very	comfortable	black	and		
grey	bucket	seat,	protected	by	a	subtle	roll	
hoop	 inside	 the	 hardtop,	 and	 strapped	 in	
by	a	three-point	harness.		The	carbon	fibre	
dashboard	 in	 front	 of	 me	 might	 prove	 to		
be	a	controversial	CapeSport	option,	but	I	
rather	like		it.	The	first	test	is	Cape’s	mile-
long	driveway.	Its		unavoidable	speed	ramps	
are	 every	Healey	owner’s	 	 nightmare,	 but	
the	CapeSport	rumbles	over	them	without		
fuss.	An	intelligent	re-design	of	the	exhaust	
system,	optimised	ride	height	and	the	light	
weight	of	the		aluminium	wings,	boot	and	
bonnet	where	normally	Healeys	 	are	steel	
have	 combined	 to	 rule	 out	 Healey	 foible	
number	 	 one	 -	 lack	 of	 ground	 clearance.	
Then	we’re	out	into		winding	country	roads,	
and	I’m	watching	 the	clocks	 	carefully	as	
Steve	gradually	pushes	the	revs	higher	and		
builds	up	the	speed.

The	 	 needles	 are	 rock-steady,	 courtesy	 of	
modern	 electronics	 	 behind	 the	 original-
style	 faces.	 It’s	 funny	 how	 such	 	 simple	
touches	 increase	 your	 confidence	 in	 a	
car.	We’re	 both	 beginning	 to	 grin	 now	 as	
Steve	guns	the	CapeSport		through	a	series	
of	bends	and	up	a	long	hill,	with		Charlie	
clearly	having	to	work	his	car	hard	behind	
us	to		keep	up.	There’s	no	wizardry	involved	
in	the	way	that	this	car	pulls	and	pulls,	just	

a	sensible	workover	of		that	big	Austin	six-
cylinder	engine,	topped	off	with		triple	2in	
SU	carburettors	and	a	twisty-turny	tubular	
exhaust	 manifold.	 It	 should	 be	 pushing	
out	 around	 	 170-180bhp	 we	 reckon,	 a	
sensible	 level	 for	 a	 Healey	 that	 	 doesn’t	
compromise	 low-down	 pull,	 reliability	 or	
fuel		consumption,	but	does	provide	a	useful	
boost	over	the		stock	engine’s	132bhp.	The	
engine’s	internals	have	been		lightened	and	
balanced,	 but	Cape	have	been	 careful	 not	
to		shave	too	much	weight	off	the	flywheel,	
for	fear	of	inducing	a	lumpy	idle	and	jerky	
progress.	 The	 cylinder	 	 head	 has	 been	
ported	 to	 improve	 gasflow,	 and	 of	 course		
it’s	been	converted	for	lead-free	fuel	-	this	

is	 a	 car	 	 for	 the	 21st	 century	 after	 all.	 In	
fact,	there’s	also	a		modern	spin-on	oil	filter	
and	a	rear	crankshaft	oil	seal		conversion	to	
prove	the	point.

The	CapeSport	certainly	still	sounds	every	
inch	a	 	Healey,	with	 the	characteristically	
tappety	engine	up	 	front,	and	a	pleasantly	
muted	 exhaust	 note	 behind.	 	 Side-exit	
exhausts,	the	usual	fare	of	modified	Healeys,		
sound	 more	 aggressive	 and	 business-like,	
but	 this	 	 rear-exit	 system	 is	 easier	 to	 live	
with,	 while	 still	 	 burbling	 loudly	 enough	
to	make	gunning	the	engine	under		bridges	
and	 through	 tunnels	 a	 highly	 satisfactory	
affair.	 	 We’re	 still	 grinning	 widely	 inside	
the	CapeSport.	The		roads	open	up,	and	we	
revel	in	its	competence	at	high		speed.	The	
fifth	gear	brings	the	revs	right	down,	so	that		
70mph	 is	 as	 relaxed	 as	 it’s	 ever	 going	 to	
feel	in	a		classic	sports	car	that	has	had	its	
sidescreens	left		lying	in	the	boot.

The	 	 suspension’s	 riding	 Coventry’s	
bumpiest	roads	pretty		well,	too,	with	none	
of	 the	 bangs	 and	 crashes	 you	 can	 	 suffer	
from	a	big	Healey.	Uprated	coil	springs	at	
the	 	 front	 and	 leaf	 springs	 at	 the	 rear	 are	
nothing	out	of	the		ordinary,	but	combining	
them	 with	 adjustable	 telescopic	 	 dampers	
in	place	of	the	old	lever	arms	improves	the	
car’s	 reaction	 to	bumps.	 In	 the	meantime,	
the	handling’s	finer	 	points	are	 sorted	out	
with	 an	 uprated	 front	 anti-roll	 bar	 	 with	

beefed	up	and	rose-jointed	links,	adjustable	
front	 trunnions	to	optimise	the	camber	on	
the	front	wheels,	and		an	uprated	Panhard	
rod	 at	 the	 back	 to	 keep	 the	 axle	 in	 	 line.	
The	effects	of	the	changes	are	to	make	the	
Healey		feel	more	solid	on	the	road,	holding	
its	line	through		bumpy	corners	and	turning	
in	to	tight	bends	cleanly	and	without	fuss.	
There’s	 an	 anti-tramp	 bar	 kit	 on	 the	 way,		
to	keep	the	rear	wheels	from	misbehaving	
under	 hard	 	 acceleration,	 although	 that	
Quaife	 limited	slip	diff	keeps	 them	pretty	
well	sorted	anyway	-	you	can	feel	it		doing	
its	stuff	as	you	catapult	the	CapeSport	out	
of	 	 angled	 road	 junctions,	 the	 inside	 rear	
wheel	 initially	 	 squeaking	 its	 displeasure	
before	being	tamed	by	the		Quaife.
At	first	I	know	this	only	by	watching	Steve	
have	his		fun	with	the	car,	but	it’s	not	long	
before	he	hands	me		the	keys.	By	this	time	
we’ve	 pootled	 through	 town,	 	 charged	
along	dual	 carriageways	 and	whooped	up	
and	down		undulating	twisty	Warwickshire	
lanes.	 The	 CapeSport	 has	 	 taken	 it	 all	 in	
its	stride,	with	the	big	electric	fan		kicking	
in	 occasionally	 in	 traffic,	 cooling	 off	 a		
high-efficiency	aluminium	radiator.	An	oil	
cooler	and	air		ducting	from	the	beautifully	
fashioned	 works-style	 front	 	 grille	 do	 the	
rest.	 I,	 in	 the	 meantime,	 have	 the	 task	 of	
catapulting	£55,000	worth	of	Healey	out	of	
a	nearly		blind	junction	onto	a	busy	bypass,	
having	never	even	sat	 	 in	 the	driver’s	seat	
before.	Trucks	and	speed-crazed	reps		hack	

CapeSport 3000 - The Ultimate 
Road-going Healey 
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concourvinnaren mb 300 sl roadster

foto:	tommy	lyngborn Rosersbergs Slott den 27 aug
past,	 and	 I	 dither	 like	 a	 learner	 until	 a	
decent		sized	gap	appears.	Then	I’m	off,	
straight	up	to	speed		with	the	minimum	of	
drama.	Oh,	that	was	easy.

The	 	 clutch	 is	 lighter	 than	 I’m	 used	 to	
from	a	Healey	(turns	 	out	 it’s	a	modern-
spec	 9.5in	 diaphragm	 clutch	 rather	 than		
the	 old	 10in	 coil	 spring	 thing),	 and	 the	
gearshift	as	is		as	fuss-free	as	you’d	expect	
from	a	‘box	that’s	also	used		in	the	hottest	
3-series	BMWs,	among	many	others.	The		
accelerator	action	is	wonderfully	smooth,	
thanks	to	a		simple	cable	conversion	that	
outs	the	awkward	Heath		Robinson	system	
of	rods	and	levers	that	plagued	the		Healey	
with	 play	 and	 notchiness	 from	 new.	 It’s	
only	the		steering	that	takes	some	getting	
used	 to	 really,	 as	 something	 in	my	head	
tells	me	to	expect	play	and	low		gearing	
from	a	wheel	so	big.	Of	course	that’s	not	
the	 	 case	 from	 any	 Healey	 -	 can’t	 think	
what	I’ve	been	driving		lately	to	make	me	
think	like	that	even	-	and	it	doesn’t		take	
long	to	adapt	 to	 throwing	the	CapeSport	
through	 the	 	 bends	 with	 reasonable	
fluidity,	 even	 if	 I’m	 way	 off	 	 matching	
Steve’s	 confidence.	 But	 hey,	 he’s	 been	
driving		big	Healeys	every	day	for	years.

The	view	from	the	driver’s	seat	is	fantastic.	
A		Derrington	steering	wheel	has	always	
been	 something	 	 special	 in	Healey	 land,	
but	original	1960s	 items	are	so	 rare	 that	
Cape	have	now	had	them	remanufactured,	
and	 it’s	 	 this	 lovely	 new-old	 accessory	
that’s	now	filling	my	 	 immediate	vision.	
To	 either	 side	 there’s	 just	 fresh	 air,	 	 an	
uninterrupted	 view	 of	 the	 countryside	
while	the		sidescreens	are	off	(and	there’s	
little	need	 for	 them	on	 	 even	 in	 the	 rain	
when	 you’re	 driving),	 while	 above	 me		
there’s	easily	enough	headroom	for	all	but	
the	 lankiest	 	 frames.	 I	 feel	 like	 I	belong	
in	here.	It	takes	a	while	to		realise	what’s	
missing	 from	 the	 Healey	 experience	 -		
sweaty	feet!	The	big	Healeys	are	famous	
for	 having	 excruciatingly	 hot	 footwells,	
and	yet	 here	we	are	 after	 	 several	 hours	
with	 the	 coolest	 feet	 in	 the	 business.	
Not	 	only	has	 the	 fresh	air	ducting	been	
changed	so	that	 it’s	 	directed	at	both	the	
passenger	and	the	driver,	rather		than	just	
the	passenger,	but	there’s	also	a	wad	of	heat		
insulation	 (and	 soundproofing)	 between	
engine	bay	and		cockpit.	You	can’t	see	the	
insulation	 in	 the	 pictures,	 because	 Cape	
have	sandwiched	 it	between	 the	original		
bulkhead	 and	 a	 new,	 shiny	 aluminium	
false	bulkhead	in	the		engine	bay,	which	
also	 hides	 much	 of	 the	 new,	 beefed-up		
wiring	loom	that	has	been	specially	made	
to	cater	for	the		new	alternator	(instead	of	
dynamo),	 electronic	 ignition	 	 and	works	
rally	style	spotlights.	The	heat	insulation		

also	 surrounds	 the	 gearbox,	 on	 the	 inside	
of	the	transmission	tunnel,	and	the	exhaust	
is	specially		shielded.	Result	-	a	cool	cabin.	
Perhaps	 it	 seems	 ironic	 	 then,	 that	 the	
CapeSport’s	 heater	 works	 like	 a	 Healey		
heater	 has	 never	 worked	 before.	 The	
original	inner		wing-mounted	heater	blower	
and	under-dash	matrix	have		been	ditched	
in	 favour	of	a	compact	modern	combined		
heater	and	two-speed	fan	unit	fitted	totally	
out	of	sight	behind	the	dashboard,	and	still	
using	the	original		controls.	It’s	especially	
good	 for	 demisting	 the	 screen,	 	 another	
Healey	failing.

Having		explained	the	comfort	items,	Steve	
continues	his	verbal		tour	of	the	CapeSport	
by	pointing	out	the	safety		features,	while	
I	 do	 my	 best	 not	 to	 test	 them	 out.	 He’s	
already	 demonstrated	 just	 how	 good	 the	
brakes	are,	and		I’m	now	doing	the	same,	
impressed	that	they	pull	the		CapeSport	up	
as	quickly	as	any	modern	car.	With		cross-
drilled	discs	and	beefier	calipers	in	place	of	
the	 	 weedy	 standard	 discs	 (early	 Healeys	
had	 drums	 at	 the	 	 front),	 and	 a	 rear	 disc	
conversion	in	place	of	the		original	drums,	
this	thing	will	haul	up	from	high	speed		over	
and	over	again,	without	problems.	But	then	
there’s	 	 also	an	 integrated	 roll	 cage,	most	
of	which	is	out	of		sight,	with	a	removable	
diagonal	bar	 in	 the	hoop.	For	normal	use,	
leave	the	bar	out	so	you	don’t	restrict	rear		
vision	or	look	like	you’re	just	off	the	race	
track.	For		an	historic	rally	or	a	track	day,	
bolt	it	back	in.	The		harnesses	and	bucket	
seats	 follow	the	same	philosophy,	 in	 	 that	
they’re	comfortable	enough	for	normal	use	
but	 	perfect	 for	competition	 (although	 the	
latest		electronically-controlled	inertia	reel	
harneses	would	be		even	better).	And	then	
there’s	 the	collapsible	steering	 	column,	a	
product	 that	 Cape	 introduced	 recently	 to		
replace	the	old	solid	column.	Within	weeks	
it	had	been	 	put	 through	the	ultimate	 test,	
when	a	customer	rolled	his		Healey	down	a	
ravine	on	a	rally,	and	came	out	unscathed.		
Nasty	 chest	 injuries	 would	 have	 been	
inevitable	without		that	column.
This	 	 is	 what	 the	 CapeSport	 is	 all	 about;	
turning	 the	 beefiest,	 	 best-loved	 British	
sportscar	 into	 something	 with	 all	 the	
character	 and	 enjoyment	 of	 the	 original,	
without	 making	 	 its	 occupants	 suffer	 for	
their	efforts	in	any	way.	It’s		less	than	nine	
months	 until	 the	 week-long	 celebrations	
of	 	Austin-Healey’s	50th	 anniversary,	 and	
a	car	like	this	would	be	perfect	to	take	part	
in	the	tours,	track	days		and	concours	that	
are	already	planned.	And	so,	secure	in		the	
knowledge	that	I’m	in	arguably	the	safest,	
most	 	 reliable	 Healey	 ever	 built,	 I	 head	
off	 again	 for	 open	 roads.	 The	 CapeSport	
squats	 down,	 bellows	 its	 approval	 	 and	
encourages	 the	game.	This	car	 is	now	for	

sale,	or	you		can	order	a	CapeSport	to	your	
own	specifications.	Many	of		the	parts	used	
are	available	from	Cape	International	-	call	
for	a	catalogue.

Specifications
	2001	CapeSport	3000	MkII

	Engine	2912cc,	in-line	six-cyl,	ohv,	
triple	2in	SU		carburettors

	Power	and	torque	180bhp@4500rpm	
(est)	200lb	ft@3000	rpm		(est)

	Transmission	Getrag	five-speed	ma-
nual,	Quaife	3.54:1		lsd

	Suspension	Front:	double	wishbo-
nes,	uprated	coil	springs,		adjustable	

telescopic	damper	conversion,	uprated		
anti-roll	bar,	adjustable	camber	trun-

nions.
	Suspension	Rear:	live	axle,	leaf	

springs,	adjustable		telescopic	dam-
per	conversion,	uprated	Panhard	rod		

Steering	Worm	and	peg	box
	Brakes	Discs	all-round

	Performance	Top	speed:	135	mph	
(est)	0-60mph:	8	sec		(est)

	Cost	then:	£1180	(standard	spec)
	Cost	now:	£55,000

Reproduced	with	kind	permission	of	Classic	
Cars		Magazine	January	2002
	Words:	David	Lillywhite	
Photography:	Charlie	McGee

Steve	tar	tacksamt	emot	din	beställning.
Capes	nya	projekt,	Cape	100S,	presenteras	
i	nästa	nummer	av	Enthusiasten.
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Den värmländska solen sken över årsmötet på Loka Brunn
text:	lennart	nystedt 			foto:	nils	kinnegård och	per mauritsson

Helgen	före	midsommar	var	det	dags	för	
årsmöte	igen.	Det	känns	som	det	var	
i	förra	veckan	vi	var	i	Vimmerby.	I	år	

var	det	Loka	Brunn	och	Velodromloppet	på	
Gelleråsen	som	var	utsedd	till	mötesplats.	
Som	vanligt	kom	mötet	 att	 bli	 något	 som	
inte	faller	i	glömska	i	första	taget.
Mötet	 inleddes	 med	 rejäla	 skyfall	 natten	
till	lördagen	och	vi	som	hade	anlänt	redan	
på	 fredagen	 till	 Loka	 fick	 se	 våra	 bilar	
renspolade	 från	 det	 damm	 som	 samlats	
under	 vintern	 (det	 gällde	 i	 alla	 fall	 min	
bil…).

Dock	 skärpte	 sig	 vädret	 till	 lördagen	 och	
vårt	 gemensamma	 besök	 på	 Velodrom-
loppet	kom	att	bada	i	sol.	Mycket	fina	bilar	
fanns	att	beskåda	och	2	st	Healeys	deltog	i	
tävlingarna.	Friskt	kört	 som	vanligt,	 snart	
tycker	 jag	att	vi	får	starta	en	Healeyklass,	
det	vore	något.
Åter	 på	 Loka	 hölls	 årsmöte.	 I	 år	 blev	
det	 förändringar	 då	 Gunnar	 Berger	 valde	
att	 trappa	 ner	 från	 ordförandeposten	 till	
förmån	 för	 P.G.	 Johansson.	 Gunnar	 blev	
nu	 invald	 i	 valberedningen	 i	 stället.	 Jag	
skulle	 inte	 bli	 förvånad	 om	 han	 föreslår	

sig	själv	till	ordförande	igen	om	ett	par	år.	
Middagen	efteråt	var	en	perfekt	avslutning	
av	 dagen	 som	 sakta	 övergick	 i	 kväll	
med	 pubbesök	 och	 korvgrillning	 som	
avslutning.
Söndagen	 blev	 mera	 fri	 än	 lördagen	 och	
många	valde	att	utnyttja	Lokas	faciliteter	i	
form	av	bad	och	SPA	istället	för	att	besöka	
Velodromloppet.	 Så	 småningom	 blev	 det	
dags	att	fara	vidare	och	efter	avsked	så	bar	
det	i	vårat	fall	hem	mot	Stockholm.	
Nu	får	vi	se	om	tiden	går	lika	fort	så	att	det	
känns	som	det	är	årsmöte	nästa	vecka	också.	
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G a l l e r i
Helen	Elmgrens	Healey	100	BN1	1954
foto:	tommy	lyngborn
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del 2

av leif molin

racerace

Jaha,	då	var	racingsäsongen	2005	över	och	
jag	som	både	har	tänkt	och	lovat	att	 jag	ska	
skriva	 i	 klubbtidningen	 om	 säsongen	 2004.	
Hade	jag	varit	lika	flitig	på	att	skriva	som	att	
meka	med	bilen	så	hade	det	nog	kommit	en	
tidning	i	månaden,	så	någon	reporter	lär	man	
inte	bli.

	 Jag	 får	 väl	 börja	 med	 att	 sammanfatta		
säsongen	 innan.	 2004	 gick	 väl	 ganska	 bra,	
efter	 att	 ha	 rivit	 motorn	 	 och	 lagat	 toppen,	
sänkt	 kompressionen,	 planslipat	 den	 och	
blocket	så	har	jag	väl	inte	bytt	mer	än	ett	par	
tre	toppackningar.

Då	 kunde	 man	 ju	 koncentrera	 sig	 lite	 mer	
på	 körningen,	 som	 började	 i	 Kinnekulle	
där	man	fick	 tampas	med	en	del	Saabar,	 på	
tidsträningen	 var	 jag	 före	 alla	 men	 på	 racet	
fick	jag	två	Saabar	före	mej.	

	Nästa	tävling	var	Gelleråsen	det	gick	bättre,	
bl.a.	före	två	Ferrari	i	kvalet	och	före	den	ena	
i	 tävlingen,	 nu	 var	 de	 väl	 inga	 stjärnförare,	
men	men…..

Mitt	i	sommaren	var	det	sportvagnsmeetinget	
på	 Knutstorp,	 där	 man	 börjat	 bli	 lite	 ”varm	
i	 kläderna”	 som	 man	 brukar	 säga,	 ifall	 det	
inte	 hade	 varit	 för	 regnet.	 Regn,	 det	 var	 en	
ny	 erfarenhet,	 halt	 som	 bara…	 men	 tack	
vare	en	 lätt	bil	 så	kom	 jag	 före	 sådana	 som	
jag	normalt	inte	har	någon	chans	emot	Elan,	
Elite,	Alfa.

	På	Falkenberg	var	vi	bara	sex	i	loppet,	Alf	
Hansson,	Lennart	Henjer	i	en	varsin	Alfa	och	
jag	 hade	 en	 rolig	 fajt,	 vi	 låg	 efter	 varandra	
hela	 loppet	 och	 jagade,	 jag	 kom	 sist	 men	
roligt	var	det.	

Så	 var	 det	 avslutningstävling	 på	 Mantorp	
där	 	 körde	 	 standard	 och	 gt	 upp	 till	 1300cc	
ihop,	jag	kom	på	15:de	plats	av		33	så	det	var	
jag	ganska	nöjd	med.

Till	 säsong	 2005	 hade	 jag	 jobbat	 ganska	
mycket	med	chassit.	Jag	började	med	att	mäta	
upp	var	hjulen	stod,	ni	som	kom	ihåg	vad	jag	
skrivit	 tidigare	 vet	 att	 jag	 köpte	 bilen	 i	 två	

delar	och	svetsade	ihop	den	på	garagegolvet	
med	 dörrarna	 som	 mått	 på	 var	 fram	 och	
bakdel	skulle	sitta,	det	blev	ju	ganska	bra	och	
skulle	säkert	duga	till	en	”vanlig”	standardbil.	
Jag	hade	märkt	att	bilen	svängde	 in	mycket	
bättre	i	vänsterkurvor,	det	kan	förklaras	att	jag	
sitter	på	den	sidan	men	det	skiljde	så	mycket.	
Hjulen	 pekade	 åt	 lite	 alla	 möjliga	 håll,	 jag	
började	 med	 att	 flytta	 bakaxeln	 ett	 par	 tre	
mm	 åt	 ena	 sidan.	 Framvagnen	 vet	 jag	 inte	
hur	den	hade	kommit	 där	 den	 satt,	men	 jag	
fick	såga	av	bilen	på	ena	sidan	och	dra	fram	
den,	tja	….det	var	faktiskt	mer	än	en	cm.	Nu	
stämde	det	på	mm.	när	 jag	kryssmätte.	Iväg	
och	låna	vågar,	en	under	varje	hjul,	oj	va	det	
skiljde	 i	 hjultryck!	 Det	 justerar	 man	 genom	
att	höja	och	sänka	fjädrarna	tills	det	att	vikten	
är	 lika	 på	 diagonalmåtten,	 naturligtvis	 med	
förare	 i,	 det	 fixades	 med	 tre	 cementsäckar,	
inte	50	kg:s	då	utan	25kg.	Eftersom	man	vill	
ha	 så	 låg	 tyngdpunkt	 på	 bilen	 som	 möjligt	
(gränsen	är	100mm	markfrigång)	så	fick	jag	
sänka	lite	här	och	höja	lite	där.	För	att	flytta	
tyngdpunkten	 så	 mycket	 som	 möjligt	 mot	
mitten	lättades	bilen	på	vänstersidan.	Motorn	
revs	ner,	kollades,	jag	böt	kam	och	gjorde	lite	
andra	finjusteringar.

Första	 tävlingen	 var	 en	 klubbtävling	 som	
MGCC	 ordnade	 på	 Knutstorp	 tidigt	 på	
våren.	 Bilen	 kändes	 mycket	 bättre	 och	 mer	
lättkörd.	 Jag	 fick	 köra	 mot	 roadsportbilar	
bl.a.,	modifierade						Miator	med	r-däck	mm,	
så	där	fanns	inte	så	mycket	att	”hämta”,	men	
bilen	gick	bra,	 roligt	var	det	och	banträning	
fick	man.

	 Rhk:s	 första	 tävling	 var	 på	 Kinnekulle.	
Efter	att	ha	provat	med	lite	olika	spacers	fram	
och		bak	hittade	jag	rätt	och	fick	fin	balans	i	
bilen.	Snabbast	tid	av	alla	upp	till	1150	cc	och	
pole	 position.	 På	 söndagen	 innan	 tävlingen	
kördes	 ett	 s.k.	 warm	 up	 och	 precis	 när	 jag	
blev	 avflaggad	 och	 kört	 färdigt	 och	 motorn	
varvar	6-7000varv	så		blev	allt	bara	tyst	direkt	
och	 bilen	 rullar	 vidare	 utan	 att	 det	 händer	
något	 vilken	 växel	 jag	 än	 försöker	 lägga	 i.	
Så	det	var	bara	att	plocka	ihop	och	åka	hem.	
Det	 gick	 att	 starta	 motorn	 med	 kopplingen	
nere	så	 jag	tänkte	att	det	måste	vara	något	 i	
växellådan,	ut	med	motor	och	låda,	bort	med	
lådan	och	till	min	förvåning	inget	fel	där….
det	 var	 diffen	 som	 hade	 låst	 sig,	 det	 hade	
lossnat	 ett	diffdrev	och	kilat	 fast	 sig	mellan	

pinjongen	 och	 kronhjulet	 så	 det	 blev	 låst	
framåt	och	frihjul	på	axeln.	Vad	lär	man	sig	
av	detta?	Jo,	att	man	bör	kolla	 lite	 innan	så	
man	inte	drar	några	förhastade	slutsatser	t.ex	
böja	 sig	 ner	 och	 titta	 ifall	 kardanen	 snurrar	
eller	 inte,	 det	 hade	 ju	 sparat	 lite	 jobb.	 När	
allt	 ändå	 var	 nerplockat	 	 passade	 jag	 på	 att	
bygga	om	kopplingen.	Innan	på	vintern	hade	
jag	 bytt	 från	min	 9-fjädrars	 koppling	 till	 en	
solfjäder	för	att	få	slut	på	slirandet	i	starterna.	
Kopplingsarmen	fick	då	byggas	om	och	det	
blev	 aldrig	 riktigt	 bra,	 så	 nu	 fick	 det	 bli	 ett	
”hydraliskt	 lager”	 som	 sitter	 i	 växellådan	
och	 trycker	 rakt	 mot	 kopplingen,	 det	 blev	
perfekt.

Så	var	det	dags	för	tävlingen	på	Gelleråsen	
vilken	är	riktigt	 trevlig	med	allt	som	händer	
runt	omkring	och	med	dubbelrace.	Varmt	och	
skönt	var	det,	men	vad	slirigt	på	banan,	det	
kändes	 osäkert	 men	 greppet	 blev	 bättre	 allt	
efter	 tiden	 gick.	 Jag	 startade	 jämte	 Fredrik	
i	 sin	Porsche	356a	den	hade	 jag	 inte	varit	 i	
närheten	 innan.	 Jag	kom	före	 i	 starten,	men	
hade	Fredrik	efter	mig	hela	tiden	och	när	jag	
missade	en	växel	passade	han	på	att	köra	om	
mig.	Nu		var	det	min	tur	att	jaga	och	när	han	
missade	en	växel	passade	jag	på	att	köra	om	
igen,	kul	fajt.	Till	söndagsracet	tänkte	jag	att	
något	måste	jag	göra,	kollade	tändningen….	
någon	 grad	 till	 går	 det	 nog	 att	 höja	
tändningen.	 Fredrik	 kom	 före	 mig	 i	 starten	
men	 jag	 lyckades	 köra	 förbi	 honom	 ganska	
omgående	och	ta	upp	jakten	på	en	Matra	Djet,	
nej	det	är	 inte	en	EU-moppe	från	Kina	utan	
en	 mittmotorbil	 med	 en	 Renaultmotor	 från	
Frankrike	tror	jag.	Den	drog	ifrån	på	rakorna	
och	jag	kom	ikapp	i	kurvorna,	men	jag	hade	
aldrig	en	chans	att	komma	om.	Jag	minskade	
min	 bästa	 varvtid	 med	 2.2	 sekunder	 mellan	
race1	och	race2,	och	det	är	mycket	det,	bilen	
gick	bättre	och	jag	körde	bättre.	Vann	gjorde	
Rolf	”Myggan”	Nilsson	i	sin	Elan.

Nästa	 tävling	 var	 på	 Knutstorp	 och	
sportvagnsmeetinget	 som	 är	 en	 mycket	
trevlig	 tillställning	 som	 MGCC	 ordnar.	 Jag	
hade	 ju	kört	där	 innan	på	våren	och	 tiderna	
hade	visat	att	det	gått		ett	par	sekunder	fortare	
än	 innan.	 Lördag:	 varmt	 och	 vackert	 väder	
men	 mörka	 moln	 på	 eftermiddagen	 som	
lagom	 till	 tidsträningen	 släppte	 sitt	 regn,	
vilket	 visserligen	 är	 en	 fördel	 med	 min	 bil,	
men	 inte	 alls	 lika	 kul.	 Söndag:	 Samma	 sak	

igen!…varmt	 och	 sol	 tills	 det	 var	 dags	 för	
tävling,	då	kom	molnen	igen	med	sitt	regn…
Jag	 fick	 en	 usel	 start,	 hjulen	 bara	 spann,	 jo	
det	är	sant…men	iväg	kom	jag	och	lyckades	
hålla	 ett	 jämnt	 och	 bra	 tempo	 i	 regnet	 och	
köra	förbi	 tre	av	356:orna	någon	Elan,	Elite	
och	 MGB	 och	 slutade	 på	 en	 17:de	 plats	 av	
26.Vann	gjorde	Myggan.

Avslutningen	 var	 på	 Falkenbergsbanan	 i	
september	 och	 då	 var	 det	 två	 månader	 sen	
Knutstorp	och	man	var	så	sugen	på	att	köra.	
Banan	 var	 ombyggd	 med	 en	 chikan	 efter	
rakan	som	kändes	hopplös,	det	blev	inte	bra	
hur	 man	 än	 körde,	 men	 kändes	 bättre	 allt	
efter	 som	 tiden	 gick.	 Bilen	 gick	 verkligen	
bra,	 utväxlingen	 och	 motorn	 passade	 banan	
perfekt,	 balansen	 i	 bilen	 var	 perfekt,	 så	 bra	
har	det	aldrig	känts,	jag	kunde	köra	bilen	på	
max	 med	 en	 lätt	 kontrollerad	 sladd	 genom	
kurvorna.	12.e	plats	av	16	bland	bara	snabba	
bilar	 och	 Frank	 i	 sin	 Porsche	 911	 närmast	
framför.

	Lördagsracet	gick	bra,	jag	fick	en	bra	start	
och	kom	före	Frank	som	sedan	kom	efter	när	
någon	snurrade	i	chikanen.	Jag	låg	och	körde	
själv	 och	 efter	 tionde	 varvet	 började	 jag	 se	
honom	 i	 backspegeln,	 på	 baksidan	 körde	 vi	
lika	snabbt	men	när	vi	kom	på	rakan	drog	han	
ifrån	flera	hundra	meter.	 Jag	kom	11:a	efter	
Frank	Högman	i	sin	Porsche	911.Vann	gjorde	
Myggan	som	vanligt,	han	är	hur	duktig	som	
helst.

	På	söndagens	 tävling	blev	det	en	krasch	i	
starten	mellan	ett	par	Elaner	och	en	Jagga,	så	
jag	 slog	 av	 på	 takten	 och	 tog	 det	 lugnt,	 jag	
trodde	att	det	skulle	bli	omstart.	Då		passade	
de	bakomvarande	på	att	köra	om,	men	jag	tog	
upp	 jakten	 och	 tog	 dom	 en	 efter	 en	 P1800:
orna,	Alfan	och	356:an,	 sen	hade	 jag	911:an	
framför	 mig	 och	 ingenting	 är	 omöjligt	 sägs	
det	men	där	går	gränsen.	Placering	7	av	16.	
Vann	 gjorde	 inte	 Myggan	 för	 han	 var	 med	
i	 startkraschen	 utan	 det	 gjorde	 Per-Erik	
Svensson.

Ifall	 det	 fanns	 däck	 kvar	 skulle	 jag	 och	
Lasse	 som	 annars	 kör	 Ford	 Falcon	 köra	
entimmarsracet.	 Bensintanken	 har	 jag	
minskat	 ner	 och	 skumfyllt	 så	 den	 rymmer	
bara	cirka	17	 liter	och	det	 skulle	antagligen	
inte	 räcka,	 men	 man	 vet	 ju	 inte	 och	 det	 är	
inte	tillåtet	att	fylla	på	heller.	Jag	började	att	
köra,	och	eftersom	vi	var	efteranmälda	fick	vi	
starta	sist.	Jag	körde	upp	mej	till		någonstans	
i	 mitten	 innan	 jag	 körde	 in	 i	 depån	 och	 vi	
bytte	förare.	Kul	att	få	se	någon	annan	köra	
sin	bil	och	Lasse	gjorde	det	bra.	Vi	började	
undra	ifall	bensinen	skulle	räcka	och	när	det	
gått	sådär	57-58	minuter	hörde	vi	bilen	börja	
hacka,	Lasse	kom	 in	 i	depån:	ut	 igen	klarar	
du	ett	varv	till	så	är	det	klart	sa	jag.	Men	det	
gjorde	han	ju	inte,	så	nu	vet	jag	att	full	tank	
räcker	 59minuter	 och	 35	 sekunder.	 Det	 var	
allt	för	den	här	säsongen,	vi	ses	nästa	säsong	
och	kom	gärna	fram	och	prata	lite	och	kolla	
in	bilen.

96%	SPRITE

foto: bengt-åce gustavsson

F R O G

foto: nils kinnegård

foto: bengt-åce gustavsson
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30 juni Kl. 15.45.  
Så	var	vi	då	på	väg,	 försenade	som	vanligt!	

Nisse	vid	ratten	-	på	Peugeot	406	coupé	-	P-G	
Johansson	 som	 co-driver,	 Nina	 instuvad	 i	 det	
skålade	minimala	baksätet	(	tur	att	hon	är	liten	
=	 kort)	 tillsammans	 med	 Balzar,	 vår	 tre	 mån	
Wachtelhund-valp,	i	sin	bur.	Regnet	fullkomligt	
vräkte	ner!	Typiskt	semesterstartsväder	för	oss.	
Healeyn	då?	Jo	den	svarta	stod	ordentligt	surrad	
på	släpet.	Med	tanke	på	vädret	och	att	P-G	som	
vanligt	hade	bråttom	och	att	släpet	ändå	skulle	
med	så..	

	
Kaxiga	 västgötar	 har	 man	 ju	 hört	 talas	 om.	

Nu	hade	vi	en	 live	 i	bilen,	som	mellan	varven	
och	samtalen	med	sin	kära	hustru	lät	förstå	att	
han	 brukade	 köra	 den	 här	 sträckan	 betydligt	
snabbare		och	att	vädret	hemma	alltid	var	bättre	
än	Stockholm!

Framme	i	Mariestad	sken	solen…	och	vi	blev	
väl	omhändertagna	med	god	middag	och	 logi.	
Bara	familjens	grill	är	väl	värt	ett	besök!!	

Nästa	 stopp	 var	 Borås.	 Avlastning	 av	 svart	
Healey.	Pålastning	av	100M	från	USA	+	massor	
av	lådor	och	paket	i	Göteborgs	hamn.	Spännande	
värre!	Avlastning	av	100M	hos	Magnus	Karlsson	
samt	 uppackning	 av	 diverse	 ”reservdelar”.	
Många	användbara	bara	en	bråkdel	slängdes.	Så	
var	det	då	dags	att	lasta	den	blå	på	släpet.	Nina	
tog	över	Peugeot	och	släp,	Nisse	rattade	nöjd	sin	
svarta	Healey.	Solen	sken	fortfarande!

1 – 3 juli
Nästa	mål	var	Nostalgia	Festival	på	Ronneby	

Brunn.	 Halvvägs	 sammanstrålade	 vi	 med	 P-G	
och	 Rigmor	 och	 efter	 mycket	 letande	 hittade	
vi	till	slut	ett	fik.	Efter	kaffepausen	deserterade	
Rigmor	från	blåst	och	Healey	till	bekvämligheten	
i	Peugeoten!	I	karavan	anlände	vi	så	till	ett	biltätt	
Ronneby	bland	mestadels	Amerikanare.	Förutom	
en	rysare	med	en	husvagns	exploderande	däck,	
med	 rejäl	 krängning	 som	 följd,	 framför	 nosen	
och	noshjulet	på	släpet	som	plötsligt	halkade	ner	
så	var	färden	ganska	innehållslös.	Innehållslösa	
var	även	skogarna	vi	passerade,	en	makaber	och	
sorglig	syn.

På	Ronneby	Brunn	väntade	Bengt,	Margareta,	
Kåge	 &	 Els	 Mari.	 Förutom	 att	 visa	 upp	 våra	
Healeys,	delta	i	race	(Kåge)	njuta	av	en	avspänd	
bilhelg	så	träffades	vi	för	att	”spåna”	lite	inför	
Third	European	Healey	meeting.	Ronneby	Brunn	
bjöd	på	 fantastiskt	 väder,	 vackra	 omgivningar,	
otrolig	organisation	och	tydlighet	av	de	utställda	
bilarna	och	en	mängd	fina	bilar	(inte	så	många	
engelska	 dock).	 Mat	 &	 dryck	 samt	 stånd	 med	
diverse	 mer	 el	 mindre	 nödvändiga	 prylar	 (så	
som	reservdelar,	böcker,	bilmodeller,	planscher	
osv.	osv.)	fanns	det	gott	om.

Efter	 att	 ha	 ”dumpat”	 Peugeot,	 blå	 Healey	
och	släp	i	Åstorp	hos	Kåge	fortsatte	vår	färd	till	
Tylösand	där	vi	avnjöt	ett	par	soliga	lata	dagar.	
Höjdpunkten	var	eftermiddagen/kvällen	när	det	
dånade	in/sladdade	in	vrålåk	(=	vrålande	åk)	vid	
hotellentrén!	Kanonball	Race!	Vilka	lirare…	En	
del	 bilar	 var	 ju	 rätt	 vardagliga?	 Men	 andra…	
Det	 festades	 rätt	 rejält	 på	kvällen,	 hotellet	 var	
väl	 förberett.	 Förmiddagen	därpå	 startades	det	

mellan	 9	 &	 11,	 helt	 omöjligt	 att	 luska	 ut	 vart	
de	 styrde	kosan.	En	del	 startade	värdigt	 andra	
kunde	 inte	 låta	 bli	 en	 styrkedemonstration	 på	
två	hjul!	Poliserna	lyste	med	sin	frånvaro	(man	
tänker	osökt	på	Ringholms	uttalande)

9 – 10 juli
Så	 var	 det	 då	 dags	 för	 Svenskt	 Sportvagns	

Möte	 och	 Knutstorp.	 Fortfarande	 sol	 och	
varmt.	 Fantastiskt	 arrangemang	 som	 vanligt.	
Många	 kul	 race	 bl	 a	 med	 vår	 ”egen”	 Anders	
Lotsengård	 i	 SID,	 Healey	 3000,	 och	 Kåges	
son	 i	 en	 Caterham.	 Höjdpunkten	 var	 trots	 allt	
”prova	på	banan”.	 I	 lånad	dräkt	och	hjälm	bar	
det	 av.	 Inga	 omkörningar	 och	 måttlig	 körning	
var	 påbjudet…	 Vem	 brydde	 sig	 om	 det,	 här	
gällde	det	att	slåss	för	sitt	bilmärkes	heder!	Nina	
påpekade	något	om	horn	 som	växer	ut!	Nåväl	
det	gav	blodad	tand!!

På	söndagskvällen	inbjöds	vi	att	gästa	Åstorp	
och	 familjen	 Schildt,	 under	 en	 förutsättning;	
att	Nina	körde	hem	oljesaneringsbilen!	En	gul	
Daf	med	flak,	saftblandare	och	siren!!	När	man	
körde	60	eller	mer	så	kändes	det	som	om	bilens	
alla	 beståndsdelar	 trillade	 isär,	 en	 upplevelse	
minst	sagt.	Svårt	att	njuta	av	den	fantastiska	och	
vackra	väg	Kåge	lotsade	oss	till	Åstorp	på!

Efter	 ytterligare	 några	 lata	 dagar	 på	
Rusthållaregården	 i	 Arild	 varvat	 med	 besök	
hos	vänner	och	släkt	och	härliga	utflykter	med	
Healeyn	 var	 det	 så	 dags	 att	 befria	 Kåge	 från	
Peugeot,	släp	och	den	blå	Healeyn	och	bege	sig	
till	Falsterbo	Classic.

	
16 – 17 juli 
För	vår	del	 innebar	 lördagen	utställning	och	

söndagen	 Concour	 de	 Elegance.	 Båda	 bilarna	
deltog	i	var	sin	klass.	Renoverad	och	Orenoverad.	
Bara	en	bil	per	person	gjorde	att	Nina	fick	stå	för	
den	svart…	farligt.	Solen	sken	fortfarande	och	
det	var	mycket	folk	och	mängder	av	bilar.	Lite	
oorganiserad	uppställning	och	trist	att	moderna	
bilar	stod	i	centrum	(Falsterbo	Classic).	Annars	
var	det	välorganiserat,	många	aktiviteter,	seriösa	
utställare	 och	 ett	 flertal	 valmöjligheter	 när	 det	
gällde	 mat	 &	 dryck.	 Magnus	 med	 familj	 kom	
ner	till	söndagen	lika	spänd	som	vi	för	hur	det	
skulle	 gå.	 Svårt	 att	 bedöma	 när	 det	 är	 olika	
bilmärken	i	samma	klass.

	Andra	 plats	 i	 den	 orenoverade	 klassen	 var	
vi	 jättenöjda	 med,	 det	 fanns	 två	 fantastiska	
konkurrenter.	Andra	plats	i	den	renoverade	fick	
vi	 för	 som	 speakern	 sa	 ”familjefridens	 skull”.	
Den	placeringen	var	vi	också	nöjda	med,	där	var	
konkurrensen	om	möjligt	ännu	större.

Delar	 av	 familjen	 var	 nu	 mer	 än	 mätta	 på	
bilar	o	bilutställningar,	ni	får	själva	gissa	vilka.	
Därför	skrotade	vi	planerna	på	att	besöka	östra	
Skåne	och	begav	oss	hemåt	–	i	strålande	sol!

	
När	 vi	 kom	 till	 Södertälje	 började	 det	

långsamt	 droppa…	 I	 höjd	 med	Västberga	 såg	
vi	inget	längre	och	tvingades	söka	skydd	under	
tak	på	en	bensinmack!!	Det	tog	en	dryg	timme	
innan	bilarna	var	hjälpligt	torra,	rutor	isatta	och	
suffletten	uppspänd	på	den	svarta	och	det	”bara”	
strilade	oupphörligt	ner	så	att	vi	kunde	köra	den	
sista	biten	hem.	Hur	härligt	är	det	inte	att	köra	
öppet	!!

Nästa	 sommar	 blir	 det	 säkerligen	 dakapo,	
åtminstone	på	valda	delar.	Kanske	dags	att	köra	
varsin	Healey??

Nina	&	Nisse	Nyblæus

Rapport från sommarens 
Healeyäventyr

nina ochnisse nyblæus
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Third European Healey Meeting In Sweden 2008 

Sweden in January 2005 

Dear Healey Enthusiast of Austin-Healey Clubs, 

After a fantastic Second European Healey Meeting in St Moritz it is an honour and a pleasure 

for us in the Austin Healey Club of Sweden (AHCS) to declare that the Third European 

Healey Meeting will be held in Sweden in 2008. 

AHCS has given a project group the mandate to organize the meeting. The event will be held 

during a week in August in the southern parts of Sweden. The official name of the event is 

Third European Healey Meeting In Sweden 2008. 

This is the first announcement. It will be followed by more specific information when the 

project group has more details. We also intend to build up a link from our web site, which will 

provide you with most of the information in the future. 

Looking forward to see you in Sweden in 2008! 

Project Group 

Per-Gunnar & Rigmor Johansson 

Bengt Larsson & Margareta Cederholm

Nils-Fredrik & Nina Nyblæus 

Kåge & Els Mari Schildt 

Per-Gunnar Johansson 

This information is sent to Austin Healey Clubs worldwide 

Third European Healey Meeting In Sweden 2008

Sweden in August 2005 Dear Healey Enthusiast and friends in Austin-Healey Clubs, 

The project group for the Third European Healey Meeting In Sweden 2008 has built up a 

structure for the meeting.- the official name of the event is Third European Healey Meeting In Sweden 2008

- it will be a week long event in August 2008 

- the official logo for the meeting 

- the link from our web site www.healeysweden.com is open 

- any questions may be sent to PG Johansson on e-mail pgj@swipnet.se or by phone 

+46 70 692 65 11 If you are interested in making a presentation of our event in your club magazine you are 

welcome to copy the logo from our web site for this purpose. 

This is the second announcement; please forward this message to anyone who might be 

interested. All information in the future will be provided to you through the link in our web 

site.

Looking forward to see you in Sweden in 2008! 

Project Group 
Per-Gunnar & Rigmor Johansson 

Bengt Larsson & Margareta Cederholm

Nils-Fredrik & Nina Nyblæus 

Kåge & Els Mari Schildt Per-Gunnar Johansson This information is sent to Austin Healey Clubs worldwide 

Som	väl	de	flesta	redan	känner	till	så	kommer	European	Healey	Meeting	2008	att	arrangeras	av	vår	klubb.	Tiden	för	mötet	är	i	
augusti	och	platsen	blir	någonstans	i	södra	Sverige.	En	projektgrupp	har	utsetts	(se	ovan)	och	en	vacker	logotype	har	tagits	fram	

(se	nedan).	Hur	loggan	ser	ut	i	färg	ser	du	på	denna	tidnings	omslag.	
Nedan	ser	du	kopior	av	de	brev	som	sänts	ut	till	alla	Healeyklubbar	i	världen.	Framöver	kommer	all	information	att	kunna	inhämtas	

på	klubbens	hemsida:	www.healeysweden.com
Många	funktionärer	kommer	att	behövas,	så	ställ	upp	för	din	klubb	och	anmäl	dig	redan	nu.	
Alla	eventuella	frågor	kring	mötet	besvaras	av	PG	Johansson	på	tfn	0501-186	00.

Årsmötesprotokoll, Austin-Healey Club of Sweden, 2005

1. Deltagarna hälsades välkomna och mötet öppnades av Gunnar Berger. 
2. Gunnar Berger valdes till årsmötesordförande och Lennart Nystedt till sekreterare. 
3. Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst. 
4. Lars Engwall och Nils-Fredrik Nyblaeus valdes till justeringsmän. 
5. Dagordningen fastställdes. 
6. Anders Gustafson drog årsberättelsen, inga kommentarer från mötet. 
7. Håkan Hansson redogjorde för klubbens ekonomi, inga kommentarer från mötet. 
8. Göran Utter läste revisionsberättelsen. 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
10. Mötet beslutade att behålla medlemsavgifter och styrelsearvoden oförändrade. 

(Medlemsavgift: 200 kr/år, familjemedlem: 15 kr/år, inträdesavgift: 50 kr/år. Arvode till ordf. och 
redaktör: 999 kr/år, övriga styrelsemedlemmar: 500 kr/år) 

11. Kåge Schildt framförde åsikten att stadgarna för klubben var otidsenliga. Mötet höll med och gav i 
uppdrag till den kommande styrelsen att revidera samtliga punkter i stadgarna. 

12. Gunnar Berger önskade avgå från styrelsen, övriga styrelsemedlemmar valdes om. I stället för Gunnar 
valdes Per Gunnar Johansson in i styrelsen. 

Följande personer ingår i styrelsen: 
Johan Aggeryd  Robert Eriksson  Ditte Freudentahl 
Anders Gustafson  Håkan Hansson  P.G. Johansson 
Lennart Nystedt  Per Schoerner 

Dessutom bestämde mötet att de sektionsansvariga kan adjungeras till styrelsen för att minska 
”Stockholmscentreringen” och aktivera sektionerna mer. 

13. Kerstin Engwall och Göran Utter omvaldes till revisorer. 
14. Börje Engwall och Gunnar Berger valdes till valberedning. 
15. Försäkringskommittén rapporterade att 6 fordon besiktats under året varav 4 st. Healey:s. 
16. Raoul Kennedy rapporterade att skånesektionen bildat ett nätverk tillsamman med ett flertal klubbar för 

engelska bilar (se www.ubcc-south.se). Detta är ett nätverk som inte skall belasta de ingående 
klubbarna ekonomiskt. Kjell Eriksson berättade att värmlandssektionen hade deltagit i veckoträffar vid 
slussvaktarbostaden i Karlstad. 

17. Redaktören, Anders Gustafson, meddelade att redaktionen under året hade utökats med 2 personer Sofie 
Belander och Tommy Lyngborn. 2 nummer av tidningen har utkommit plus diverse utskick. 
Webmaster, Johan Aggeryd, meddelade att en del lay-out ändringar har gjorts på webben under året och 
ett tillägg med rubriken ”Renoveringar”. 

18. Övriga frågor 
Håkan Hansson frågade om medlemskort är nödvändigt. Vem använder det? Det är mycket jobb och en 
kostnad att administrera varje år. Mötet beslutade att klubben skall skicka medlemskort till de som vill 
ha men också alltid till nya medlemmar. 

”Grupparbetet 2004”: flera saker har genomförts: utökad redaktion, webben har förbättrats. Arbetet 
fortgår men mera lokala bidrag efterfrågas till webb och tidning. 

Ulf Aggeryd, som håller i årsmötet 2006, undrade om vi kunde tidigarelägga det med en vecka (till den 
14/6) p.g.a. hotellproblem. Mötet biföll begäran. 

Håkan Hansson undrade om inte vi kunde förlägga årsmötet 2007 till Loka igen. 
Mötet ansåg att idén var bra, bestämde preliminärt Loka 2007. 

P.G. Johansson redogjorde för förberedelserna för 3:rd European Healey Meeting 2008. Projektgruppen 
presenterades. En logga har skapats. Var exakt mötets skall hållas ej bestämt. P.G. räknar med 175 bilar 
och att mötet hålls i Augusti. Funktionärer kommer att behövas. 

19. Mötet avslutades. 

Justeras:

Lars Engwall   Nils-Fredrik Nyblaeus 

Protokoll	fört	vid	Austin	Healey	Club	Swedens	
årsmöte	på	Loka	Brunn	den	18	juni	2005
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Fleeceväst,	svart	med	röd	insida

Pikétröja

Keps

Prislista

Artikel Pris

Keps, svart med broderat Austin-Healey
Club of Sweden 100
Pikétröja, grön eller svart, med broderat
Austin-Healey Club of Sweden

150

AH Väst, vändbar med rött fleece på ena
sedan och svart vindtyg på andra sedan,
med broderat Austin-Healey Club of
Sweden

475

Kabinväska, med broderat Austin-Healey
Club of Sweden 300
Duffelbag, röd, svart eller blå, med brodyr
Austin-Healey Club of Sweden 95
Paraply, röd/creme, blå/gul eller röd/svart,
med tryck Austin-Healey 250
Klocka, boett i titan och armband I läder,
med tryck Austin-Healey Club of Sweden 300

Skylthållare, med tryck Austin-Healey Club
of Sweden 50
Streamer (I'd rather drive my Austin-Healey) 30
Klubbmärke (klistermärke) 20
Klubbmärke (tyg) 35
Vagnsmärke 250
AH Vinge (klistermärke) 20
Slipshållare (klämma, med AH märke) 25
AH Pin 15
AH Nål 15
AH Märke 5
Whiskyglas, per par, 50 years anniversary 150
Pennkniv, flera funktioner och hölster med
ett AH pin 110
Vykort, med Austin-Healeymotiv 10
Jubileumsmodell AH100, 50 years
anniversary i britanniametall 150

Picnicfilt, grön eller svart, med broderat
Austin-Healey Club of Sweden 225
Ståltermos, med gravyr Austin-Healey Club
of Sweden 200
Mugg, plast/rostfritt, blå, grön eller röd, med
tryck Austin-Healey Club of Sweden 45
Mugg, porslin, med AH bilder och tryck
Austin-Healey 20

REGALIA
BODENBSCM Topplacering av

Healey igen
av	tommy lyngborn

2005

andrapriset var inte lätt att fraKta hem

triumphparad

KlacKe försöKer snacKa till sig ett par extra poäng

British	Sportscar	Meeting	firade	 i	
år	30-årsjubileum,	fast	enligt	ar-
rangörerna	 kördes	 det	 för	 31:a	

gången....
Starten	var	vid	Hågelbyparken	i	Botkyr-

ka	och	 tre	 timmar	senare	skulle	man	vara	
i	mål	vid	Lida	friluftsgård	i	Huddinge.	Då	
hade	 man,	 om	 man	 åkt	 rätt	 väg,	 passerat	
sex	kontroller,	varav	tre	bemannade.

Traditionsenligt	 brukar	 Healeyklubben	
placera	sig	högt	i	resultatlistan,	så	även	i	år.	
En	andraplats	blev	det	den	här	gången.

Vad	man	minns	från	årets	BSCM		är	det	
fina	vädret	och	alla	vackra	sportbilar.	Den	
äldsta	bilen	på	årets	möte	var	en	M.G.	från	
30-talet	 och	 den	 nyaste	 var	 en	 Vauxhall		
Spider	från	-02.

Snabbaste	 rundan	 svarade	 Gunnar	 Ber-
ger	och	sonen	Lukas	för,	men	det	gäller	ju	
att	passera	alla	kontroller	också...

Tack	alla	arrangörer	för	ett	jättebra	jobb,	
hoppas	vi	får	åka	nästa	år	också.

Vem	det	var	som	kom	tvåa	kan	ni	se	på	
www.drive.to/bscm...

Kasta pil på en healey - Kom roffe på det?

hemliga lådan är alltid med

Vagnsmärke

Duffelbag

Julklappstips	

Healeyklocka

Passa	på	att	handla	julklapparna	till	familjen	
redan	nu.	Samtliga	varor	finns	på	lager,	förutom	
några	udda	storlekar	på	tröjor	och	västar.

Från	och	med	nästa	år	kommer	priserna	att	
höjas	med	10-15%.
Dessa	 varor	 kan	 beställas	 on-line	 på	 klubbens	
hemsida www.healeysweden.com	 eller	 genom	
att	ringa	till:	
Ditte	Freudenthal	på	telefon:	08	-	746	71	69

Mycket	praktisk	kabinväska	med	
broderad	Austin	Healey-logga,	
utrustad	med	handtag	och	hjul.	Kan	
även	bäras	som	vanlig	sportväska.
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Annonsera i Enthusiasten
Medlemmars	annonser	gällande	bilar	och	bildelar	är	gratis.

Kommersiella	annonser	gällande	bilhobby	debiteras	enligt																											
				nedanstående	prislista:

Helsida	färg	 	 	 	 1.000	kr
Helsida	svartvit		 	 				 			750	kr
Halvsida	färg	 	 	 				 			500	kr
Halvsida	svartvit	 	 				 			400	kr
Kvartssida	eller	mindre	svartvit	 				 			200	kr
Tillägg	för	banner	på	hemsidan	 				 			500	kr
Övriga	varianter	mot	offert

Plötsligt	bara	dök	han	upp,	en	måndagskväll	i	augusti	vid	Röda	
Kaféet,	vår	tidigare	ordförande	Gunnar	Berger.

Han	kom	farandes	i	sin	gamla	röda	racinggroda.	Den	har	inte	varit	
på	gatan	sedan	1986.	Gunnar	har	smygrenoverat	under	vintern	och	
nu	kunde	den	äntligen	visas	upp	igen	inför	häpna	klubbkompisar.

Sitt	riktiga	elddop	fick	OMM	under	BSCM	då	Gunnar	och	Lukas	
avverkade	banan	på	den	 i	 särklass	kortaste	 tiden,	visserligen	 inte	
riktigt	på	samma	vägar	som	vi	andra	men	grusväg	är	ju	också	kul.	

Vi	hoppas	att	få	se	mer	av	Gunnar	och	den	röda	grodan	framöver.

Healey Market
Redaktören	behöver	en	3,9	diff	till	sin	Sprite	för	attt	kunna	

rycka	ut	snabbare	på	brådskande	uppdrag.	Har	du	en	att	sälja	
så	kontakta	mig	på	austin.healey@chello.se eller 08-39	45	07.

Vänster	bakflygel	 tilll	en	AH100	BN1	säljes.	Mindre	rost-
skador	finns	nedtill	annars	i	ganska	gott	skick.	Pris	800	kr.

Vattenkannan	mot	pristillägg.	Helen	Elmgren	08-767	26	95.

Du	 glömmer	 väl	 inte	 att	
anmäla	 till	 medlemsre-
gistret	 om	du	flyttar	 eller	
ändrar	matrikeluppgifter.	

Hej	Redaktör’n!
Kan	du	fixa	in	bilden	från	sidan	23	igen	i	nästa	nummer	med	
nedanstående	korrigering	skulle	jag	bli	mycket	tacksam.
Gnosjödirektören	 och	 herr	 Lotsengård	 har	 nämligen	 haft	
omåttligt	roligt	åt	den	andra	bildtexten.
Hälsningar
Kåge

Fel bildtext:
I	 förra	 numret	 av	 Enthusiasten	 infördes	 nedanstående	 bild	
med	texten:
”SID	1	på	väg	att	varva	anan	Healey…”

Rätt text skall vara:
”Kåge Schildt, till höger på bilden, har som alltid ett elegant 
och vägvinnande spårval medan Lotsengård återigen 
dokumenterar sitt stora naturintresse med ett val av spår som 
förefaller hämtat ur Ornitologiska Föreningens utflyktsguide.
Lotsengård kommer inför nästa säsong att genomgå Bilsport-
förbundets grundläggande racingkurs.”

Det kom ett brev...

Redaktören	beklagar	givetvis	den	lilla	fadäsen.	Bildtexten	är	
rätt,	(sånär	som	på	det	lilla	stavfelet)	men	bilden	är	illa	vald.	

Vi	återkommer	med	rätt	bild,	om	den	någonsin	blir	tagen...
Lotsengård	 önskas	 lycka	 till	 med	 grundkursen.	 Hoppas	

Bilsportförbundet	har	kompetens	att	ge	honom	Kåges	majestä-
tiska	kurvtagningsteknik.	Vi	ser	fram	emot	kommande	race.

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

S E RV I C E
EKERHJUL

Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar

Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida

- - -

-

-

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

e-postadress:lindgren_kurt@hotmail.com
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