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Uffe har ordet

Enthusiast
är Austin Healey Club of Swedens medlemstidning.

N

ytt år och vi skriver nu 2021. Det nya året kom med stora förhoppningar om att vi skulle se ett bättre läge när det gäller Coronasituationen men icke sa Nicke. Parat med en riktig vargavinter,
och mängder med snö, har 2021 börjat ganska brutalt.
Styrelsen och organisationskommittén tog en chansning att vi skulle gå mot
ljusare tider när vi fattade beslutet hösten 2020 att vi kör när det gällde vårt uppskjutna jubileumsmöte.
Men straxt efter vårt beslut kom FHM ut med nya direktiv och då med en
begränsning på max åtta personer som får samlas, ridån gick ner!
Nu kan vi bara konstatera att 50-åringen kommer att fylla 52 när vi förhoppningsvis kan samlas i en större skara igen, och verkligen fira att AHCS börjat
närma sig en mogen ålder.
Det smärtar och är förbaskat tråkigt då våra årsmöten är – och förblir – höjdpunkten för klubben och bidrar till den redan goda gemenskapen.
Men vi ser fram emot bättre tider och när vi väl kan ses hoppas jag att ni alla
törstar efter gemenskap igen och därför satsar vi då på att vårt 52-årsjubileum
kommer att samla minst 150 deltagare. Vi kommer att satsa än hårdare på att ni
alla ska få uppleva något alldeles extra runt vårt års- och jubileumsmöte.
Av förklarliga skäl har vårt styrelsearbete skett via digitala möten och nu börjar
man vänja sig vid att sitta vid datorn och se alla övriga som små rutor på skärmen. Det fungerar helt okay, men inget går upp emot att få träffas personligen och
avnjuta en god kopp kaffe och macka.
Det tenderar ju att bli lite mer ”skitsnack” när man ses personligen och utav det
kan det även födas nya idéer och uppslag. Men vi gnetar på så gott vi kan i styrelsen och på grund av Coronaläget blir det inte allt för många frågor att dryfta.
Hoppas att ni alla har uppmärksammat att vår regaliaansvarige, Micke Frieberg,
nu har ordnat en bra länk till England där vårt sortiment har ökat betydligt och att
vi numera kan få tröjor och jackor med en personlig utformning.
Sortimentet är även betydligt större än vad vår klubb ensam skulle kunna orka
med. Gå in på hemsidan och skapa er egen unika produkt och gläns när vi väl
håller vårt uppskjutna jubileum!
Själv drömmer jag nu om att det blir vår och att vår kära AH100 kan få komma
ut igen, i dagsläget får man nöja sig med att dagdrömma till den somriga bilden
nedan!

Må väl – Håll avstånd och Håll ut! Vi ses snart igen.
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Redaktören

D

et är svårt att skriva en spalt i dagsläget utan att nämna
Corona eller det återigen uppskjutna 50-årsjubileumet.
Men jag ska försöka!
Alla har vi våra favoritfärger, men ibland tror jag att just sportbilsfantaster är ovanligt överens och enkelspåriga! Räkna bara efter hur
många röda sportbilar ni ser i detta nummer! Vi kanske är lite exhibitionistiska hela bunten?
Fast jag har i och för sig ingen röd sportbil längre, men en vinröd
Jeep lyser på garageuppfarten (om/när den råkar vara nytvättad, vilket
inte tillhör vanligheterna under vinterhalvåret!). Men vissa kanske anser att vår maroon BJ8 ska räknas som röd?
Finns det någon medlem, stadd i kassa och lite Healeyarkeologiskt
intresserad – bläddra direkt till sidorna 28–29 och gör ett fynd! Mycket
mer Healeyhistoria samlat i en enda bil är nog svårt att tänka sig.
Med de något obskyra intressen de flesta av oss delar, så är kanske
Coronakarantänen (jäklar, nu nämnde jag det!) inte så stora problem
– garage och verkstäder är utomordentliga karantänplatser. Och lite
”kanske bra men inte helt nödvändiga” projekt kan genomföras i lugn
och ro.
Själv tillbringar jag en hel del tid med Mats och vårt gemensamma
projekt – en BJ8 1967 köpt som basket case (nästan, chassit var påbörjat). Arbetet har pågått ganska intensivt nu under höst och vinter. Delar
knådas i mitt garage i Oskarshamn, och sedan monterar vi i Eksjö i det
av Mats knådade chassit.
Det blir en lite speciell BJ8 – tillverkades bara 553 bilar i den färgen
och endast två av dem hade röd inredning från fabrik. Och vår är en av
dem! Sedan kan man ju ha åsikter om huruvida Golden Beige Metallic
är den snyggaste färgen på en 3000, men så ska det bli!
Plötsligt slutade inspirationen, ordflödet tog tvärstopp. Men visst
måste jag ha en avrundning av min spalt? Bollade några idéer med
kära hustrun, och frågade om hon inte hade något roligt jag kunde
avsluta med – kanske hade jag gjort bort mig nyligen som kunde ge
ett inspel? Svaret kom lite för snabbt – ”hela tiden!”. Så går ju inte att
avsluta, så det får bli lite mer glädjande information.
Nedan ser ni det preliminära schemat över årets RHK-säsong, med
reservation för vid varje tillfälle gällande begränsningar och regler!
Vän av ordning kanske undrar varför detta schema är med i de flesta
utgåvor av Enthusiasten?
Det beror inte bara på att eder redaktör är lite nördig vad gäller att
misshandla Healeys på landets banor, utan även på att det genom åren
har blivit lite av en samlingspunkt för många medlemmar under
säsongen.
Det händer alltid något i Healeydepån, och alla är välkomna att
titta in för en pratstund.
..Anders
Anders Lotsengård

Renoveringsarbete i Eksjö tillsammans med
Svanberg är skön avkoppling från datorsittandet!

Medlemsavgiften!
Har du inte betalat medlemsavgiften för 2021
så blir dessvärre (för dig!) detta nummer det
sista du får i din brevlåda!
Betala till Pg 405161-1, ange namn eller
(helst!) medlemsnummer!

Preliminära datum för

RHK-serien 2021

Ny säsong – nya satsningar! – men osäkert på
grund av Coronapandemin, och stor risk för att det blir
publikfria tävlingar!
22–23 maj		
19–20 juni		
3–4 juli 		
21–22 augusti 		
18–19 september

Kinnekulle
Velodromloppet,Karlskoga
SSM Knutstorp
Mantorp Classic Festival
Falkenberg Classic

Kolla efter aktuell info på www.rhkswe.org
Blir det med publik så boka in och besök Healeydepån!
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Marias Gula Groda
– en berättelse om en Austin-Healey Sprite
och dess öden och äventyr.

Text: Clas Arleskär.
Foto: Clas Arleskär, Per Ola Danielsson,
och Mattias Larsson/ Nostalgia Magazine

M

aria har varit Healeyentusiast
sedan födseln 1977. Hon fick
följa med i vår Austin-Healey
3000 kors och tvärs genom Sverige och
Europa i ur och skur.
Jag och Lena köpte vår Healey sommaren
1972. Maria var alltid med och satt på golvet
framför Lena i Healeyn och lekte med sina
Barbiedockor eller låg nedbäddad i Healeyns
”baksäte”.
Man såg något annorlunda på barnsäkerheten i bilarna på den tiden … Trots detta eller
kanske tack vare dessa erfarenheter så behöll
Maria sitt Healeyintresse genom åren. Under
sommaren 2001 bestämde vi att Maria skulle
få en alldeles egen Healey. En Austin-Healey
Sprite skulle det vara och den skall helst vara
gul. Donald Healey´s favoritfärg på Spriten
var Primrose Yellow så en sådan skulle det
bli. Den skulle helst vara helrenoverad.
Att hitta en helrenoverad Frogeye i Primrose Yellow var ju lättare sagt än gjort men vi
började undersöka marknaden i Sverige och
utomlands. Efter en tid så fick vi tips om att
Arne Johansson i Göteborg hade renoverat
en Frogeye. Bilen var enligt uppgift i absolut
toppskick, i originalutförande och dessutom
i Primrose Yellow!
Arne Johansson var ordförande i Healeyklubben under några år på 80-talet, han var
dessutom en mycket duktig renoverare med
flera topprenoveringar på sin meritlista. Vem
minns inte hans extremt fina röda Austin
Healey 3000 DAG 818. Healeyn såldes redan under 80-talet men finns fortfarande i
klubben.
Arne bytte sedan spår och tog sig an en Jaguar XK 120 som även den blev ett toppexemplar.
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Nu ett antal år senare så hade han alltså
slutfört en topprenovering av en Austin-Healey Sprite Mk 1 i Primrose Yellow.
Jag kände Arne så jag kontaktade honom på
hösten 2001 och fick det sorgliga beskedet att
han sålt Healeyn …Vad gör man? Jag kontaktade den nya ägaren, Joakim Billing i Åsa,
och förhörde mig om han var intresserad av
att sälja. Jag och Lena besökte Joakim och
kollade på bilen och den var precis så fin som
vi föreställt oss. Vi kom överens om affär och
vi hämtade Healeyn i slutet av oktober 2001.
Några dagar innan Marias födelsedag.

Maria var överlycklig över sin alldeles egna
Healey. Nu följde några år med många Healeyturer och träffar både inom landet och ute i
Europa. Första långturen för Maria i sin gula
Sprite blev resan till England med Healeyklubben för Austin-Healey 50-Årsjubileum
i augusti 2002. Det var en mycket lyckad
vecka och den Gula Grodan gjorde succé och
vann sin klass i Concours d’Elegance. Maria fick ta emot sitt pris för bästa Sprite från
Gerry Coker.
Nästa tur med Healeyklubben blev resan
till St Moritz och European Healey Meet i
augusti 2004.
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Detta var en resa att minnas – med biltåg
från Hamburg till Lörrach i södra Tyskland.
Den Gula Grodan fick verkligen kämpa på de
branta alpvägarna. Återigen blev Maria och
Healeyn prisvinnare i Concouren och fick ta
emot prisbucklan från Brian Healey.
Nu var det dags att åka hem och förbereda
sig för nästa stora Healeyträff. Vår klubb
hade fått i uppdrag att arrangera 3rd European Healey Meeting 2008. Det kom att bli
en dundersuccé med Healeys från hela världen och vi fick sommarens vackraste väder
denna underbara sommarvecka i Tylösand.
Maria och Healeyn fick ännu en gång första
pris i Concours d’Elegance.

Maria och familjen hade några mycket
trevliga år med den Gula Grodan. Början av
2000-talet var kanske den Svenska Healeyklubbens storhetstid som kulminerade med
EHM i Tylösand.
Väl hemma efter EHM i Tylösand så hörde
Nostalgia Magazine av sig och ville göra ett
reportage om Maria och hennes Gula Groda.
Det blev ett bra reportage med många fina
bilder tagna av Mattias Larsson.
Under 2009 så blev det mer och mer jobb
för Maria och Grodan användes alltmer sällan och stod mest hos mig och Lena i Tranemo. Vår Healeykompis Steve Pike hörde
av sig från Australien och berättade att vår

gemensamma vän Vic Jacob i St Moritz sökte en Frogeye som present till sin fru Helen.
Vi diskuterade hemma i familjen och kom
fram till att det var dags att sälja. Vi visste att
Grodan skulle få att bra hem i Schweiz. Vic
Jacob är en stor Healeyentusiast och 100S
ägare. En sommardag 2010 hämtades den
Gula Grodan upp av en transport för sin resa
till den nya ägaren Helen Jacob.
Jag träffade Helen och Vic under EHM i
Rust sommaren 2018 där Helen körde sin
gula Frogeye. Bilen var lika fin som när vi
lämnade den åtta år tidigare. Om hon skall
sälja nån gång så kanske …

Bilden överst: Finalgrodorna under European Healey Meet i St Moritz 2004.
Till vänster: Gerry Coker gratulerar Maria till vinsten under Austin-Healeys 50-årsjubileum i England 2002.
Till höger: Brian Healey delar ut andrapriset till Maria under European Healey Meet i St Moritz 2004.
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För en tid sedan så hörde Vic Jacob av sig
och ville ha hjälp med att forska i historien
av Marias Sprite. Under de hektiska år som
vi i familjen ägde Healeyn så blev det inte av
att vi forskade i bilens historia. Det enda vi
visste var att den var svensksåld trots att ratten satt till höger.
Det är mycket intressant att gräva i en bils
historia där många intressanta fakta dyker
upp. Utgångspunkten i min forskning blev
det Certifikat som BMIHT utfärdat till Vic
Jacob strax efter köpet från oss. Detta visar
en Jan Bourghardt i Göteborg som första
ägare. Det blev många sökningar via Riksarkivet.
På första registreringsbeviset står dock

David Bourghardt c/o
Bourghardts Snörmakerifabrik
Göteborg
som registrerad ägare.
Företaget
startades
av David Bourghardt
1927 och tillverkade
inredningsdetaljer till
den svenska fordonsindustrin. Företaget finns
fortfarande kvar. Jag
var i kontakt med Davids sonson som driver
företaget idag. Det visade sig att hans farfar
gav Healeyn som present till sin äldste son
Jan som var en stor bilentusiast. Healeyn var
vid leveransen Iris Blue med blå inredning
och blå sufflett. Allt enligt certifikatet från
BMIHT.
Jan Bourghardt sålde sin Sprite redan efter
ett år. De kommande åren bytte bilen ägare
ofta. Intressant att notera är att 1963 fanns
Healeyn i Tranemo, endast 100 meter från
där jag bor idag.
Jag kände ägaren Stig Hedström men såg
aldrig bilen. Stig ägde bilen i bara två månader innan näste ägare tog vid. Efter något år
hos en ägare i Småland så tillbringade bilen
de kommande åren i Östergötland med flera
ägare i Norrköping.

Det var under dessa år i slutet av sextiotalet
som vår Healey blev omlackerad till röd.
I slutet av 1969 köpte Arne Ericsson från
Mariestad Healeyn. Det var under Arnes tid
som Grodan fick sitt nya registreringsnummer DAA714. Arne körde väldigt lite med
bilen. Den stod mest förvarad hos honom
fram till sommaren 1983 när Arnes kompis
Per Ola Danielsson från Götene tog över bilen.
Detta var Per Olas första bil så han tog med
stor entusiasm tag i utmaningen att totalrenovera Healeyn. Trots att bilen var 23 år vid
tillfället och haft 16 tidigare ägare så var vår
Healey i ett mycket gott skick. Det fanns ingen rost på bilen förutom bensintanken som
Per Ola fick svetsa. Per Ola plockade isär och
renoverade hela bilen hemma i föräldrarnas
garage i Götene. Även den nya lacken i rött
gjordes i det lilla villagaraget. Per Ola köpte
ny sufflett och tonneau från England och
gjorde ny inredning med stolar i svart skinn.
Även motor och växellåda fick röd färg vid
renoveringen.
Per Ola är nog den ägare som lagt ned mest
jobb på DAA714 genom åren. Bilen var klar
våren 1985 och Per Ola körde mycket med
sin Röda Groda. Under sommaren 1987 bestämde sig dock Per Ola för att sälja Healeyn.
Vår vän från Göteborg Arne Johansson hörde av sig. Det blev affär och Arne hämtade
den Röda Grodan i juli 1987.

Per Ola Danielsson renoverade bilen 1983–84 och kunde vid besiktningen nöjt konstatera blankt papper på en blank nylackerad groda!
Ett gult motorrum efter senaste renoveringen av Arne Johansson. Kan de bli mycket prydligare?
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Arne Johansson (i vit väst) hämtar den då
fortfarande fina och röda grodan hos Per Ola 1987.

Bilen var som sagt i ett mycket gott skick
efter Per Olas behandling men Arne var inte
riktigt nöjd. Han ville ha en Groda i Primrose
Yellow!
Så sagt och gjort – Arne demonterade hela
Healeyn igen, förbättrade bilen ytterligare
med ny inredning i originalutförande, gick
igenom allt mekaniskt – motorn och växellådan blev återställd i original Austingrön.
Slutligen en hellack i Primrose Yellow.

Ägarlista Marias Gula Groda.
Datum
25-05-1960
10-10-1961
01-10-1963
21-12-1963
25-03-1964
26-05-1964
24-07-1964
14-12-1965
31-01-1966
25-08-1967
30-10-1967
06-11-1967
12-02-1968
03-05-1968
22-07-1969
30-12-1969
22-07-1983
15-07-1987
20-05-1998
13-10-2001
18-11-2001
15-09-2010

Registrerad ägare			
David Bourghardt, Göteborg
Kennet Johansson, Varberg
Bilbolaget Larsson & Svensson,Varberg

Gösta Björkman, Borås 		
Stig Hedström, Tranemo 		
Roland Folkesson, Björköby
Karl-Bertil Nilsson, Vimmerby 		
Halldéns bilar, Kinda (handlare) 		
Aina Rosén, Kisa
		
Hans Lindholm, Linköping
Axelius Bil AB, Linköping (handlare)
Thomas Linderholm, Norrköping 		
AB Dieselprodukter, Norrköping 		
Christer Klasson, Norrköping
Jerry Svensson, Norrköping
Arne Ericsson, Mariestad
Per Ola Danielsson, Götene
Arne Johansson, Göteborg
Joakim Billing, Åsa
		
Clas Arleskär, Tranemo 		
Maria Arleskär, Borås 		
Helen Jacob, St. Moritz Schweiz 		

Reg. nummer
OA 710
N 17546
N 17546
P 33228
P 33228
F 77856
H 11774
E 56614
E 56614
E 56614
E 56614
E 56614
E 56614
E 56614
E 56614
R 92134/ DAA 714
DAA 714
DAA 714
DAA 714
DAA 714
DAA 714
GR 20721

Och det var i detta perfekta skick den
blev Marias Gula Groda!

Två nöjda Spriteägarinnor! Ovan Maria och
nedan den nya ägarinnan Helen Jacob, Schweiz.
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”Sportbilsvädret är runt knuten, vi är beredda—är ni?”

Sideways ”hi-torque” startmotor

Sideways SU gaslänkage

Sideways ventilkåpa

Sideways lyftarlock—sats

Sideways spin-on oiljefilter

Snurrar betydligt snabbare och
starkare än originalet
2 875:-

Förbättrar känslan och eliminerar glapp avsevärt. 2 938:-

Vår egen lättvikts ventilkåpa
som håller absolut tätt. 2 625:-

Stoppar effektivt
oljeläckorna 1 423:-

Förenkla filterbytet med vårt kit
och smidiga lösning 625:-

Sideways Sebring kit

Sideways 3.5:1 utväxling

Helt ny unik Sideways kolvserie.

Sideways krängningshämmare

Sideways elfläkt

Ger betydligt bättre steg mellan
växlarna med kvalité 13 750:-

Sänker varvtalet med 12% och
gör all körning bättre 6 000:-

Smidda kolvar av högsta kvalité—
84.47 resp 84.60mm.
11 250:-

Populär uppgradering .
22 / 25mm
6 219:-/ 6 500:-

Oroa dig aldrig mer för kokande
motor—enkel att montera 2 500:-

Lucas Sports coil

Oljekylare—Setrab

Revival - V67S 20w/50

Revival - Manual 30

Razers - TR 140 LS

Den klassiska tändspolen från 60
-talet.
338:-

Bästa kvalitén inklusive slangar
och AN-kopplingar
4 125:-

Klassisk motorolja med 220
ppm ZDDP 5 liter
633:-

Klassisk tranmissionsolja speciellt för overdrive 1 liter 179:-

Bästa oljan för din differential både
med och utan diffbroms. 1 liter 263:-

Behöver du hjälp i renoveringen?
Vi erbjuder allt från kompletta renoveringar till enstaka komponenter. Varje år bygger vi åtskilliga motor och
växellådor, renoverar förgasare, styrningar, bromsar, bakaxlar osv.
Kontakta oss för att få hjälp i din renovering. Vi har lång erfarenhet och hjälper regelbundet entusiaster att
komma vidare när tiden, orken, kunskapen eller motivationen börjar ta slut men drömmen ändå finns kvar.
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Finishing Touch

En ny bok av Richard van Maanen om diverse äventyr i historiska rallyn
med en Austin-Healey 100M

E

n ny bok om diverse äventyr
i historiska rallyn med en
Austin-Healey 100M hör
inte till vanligheterna och
känns som ett måste.

Författaren Richard van Maanen har under
ett antal år kört
de moderna versionerna av evenemang som Rallye
des Alpes, Tulpanrallyt, Liège-Rom-Liège,
Ypres, Mille Miglia,
Targa Florio och Picos Pyrenées.
Det är många vedermödor
(och vädermödor) som beskrivs
och som läsare får man intrycket
att det hela sker i kronologisk ordning då van Maanen avslöjar att
han från början var dåligt förberedd.
Bara att åka till Alperna utan att ha bra
koll på bromsarna och att dessutom ett
avgassystem som ramlar av vid minsta
ojämnhet antyder en viss optimism, eller
kanske rent av amatörism.
En amatörism som till viss del även gäller
sättet han skriver på. Efterhand lär han sig
både preparera bilen bättre och uttrycka sig
lite mer intressant och inte bara typ ”… först
gjorde jag det, sen kom vi dit och då gjorde
vi det …”, innan man kommer fram till den
obligatoriska smokingmiddagen. Berättandet kan inledningsvis låta lite som i ett
långrandigt Sommarprogram innan han
kommer loss.
I några rallyn kör han dessutom sin Ferrari 330 GT istället för Healeyn och typiskt nog är det just då han får problem
med bensinpumpen!
Bildmaterialet och illustrationerna ges
inte speciellt mycket utrymme och förutom några kul utvikningar, som den
om att när man väl betalat en dyr startavgift och kommit till Sicilien för att
köra Targa Florio hade arrangören gått
i konkurs (!), kan boken kanske tyckas
aningen lättviktig.
Men, som sagt, Healey-äventyr av det här
slaget är på något sätt ett måste.
Robert Petersson

Fakta: 96 sidor, 14,5 x 22 cm.
Åtta foton samt illustrationer av Tommaso Chiarolini.
Engelsk text.
Säljs av flera nätbokhandlare, exempelvis Adlibris, där den kostar 205 kronor
plus frakt.
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig

Jag gör i detta nummer ett litet avsteg och låter två nya medlemmar presentera
sig och sin bilar lite mer utförligt. Jag tycker att båda har intressanta historier att
berätta! Fler presentationer på sidorna 20–21.
Johan Tunebjer, 35 år, Stockholm. Sprite Mk1 1959. JNH533. Röd. Medl nr 796.

Pappa fixar med bilen någonstans på Öland på sjuttiotalet.

I Vimmerby år 1969 såg min far bilen för första gången i ett garage,
där den stod halvdan och sönderplockad, bland annat utan växellåda. Han blev genast intresserad men det skulle dröja ända till
1973 innan han lyckades få köpa den.
Vid det laget hade bilen fått en ny fin klarröd lackering och växellådan
var fixad, men den hade en del småfix kvar.
Bilen hade sliten mörkröd klädsel/interiör vilket min far då själv bytte
till svart och ny.
Bilen fick också en ny vit sufflett – tidigare svart då bilens originalfärg
varit vit.
Min far hade mycket glädje av bilen och brädade en annan man i en
Volvo P1800 och van min mors hjärta. Var nog inte bara bilen som var
anledningen till att de möttes och blev förälskade – men det är ändå en
rolig och kul del av bilens historia.
Som liten pojke brukade jag och min far ta korta turer på helgerna i
den lilla röda bilen. Något jag älskade att göra. Tänk på ljudet av motorn och doften av olja/bensin så vet varje entusiast hur det känns.
Åren gick och min far flyttade bilen ner till en lada i Småland där den
stod utan kärlek och omtanke i många år (dock inte glömd!).
När jag väl blev äldre och tog körkort 2004 tog jag över bilen och
tillsammans med min far kördes den på släp upp till Stockholm för lite
renovering.
Bilen fick den service den behövde och då av geniet och MG-entusiasten Peter på Octogon Sportscars. Bilen fick mycket kärlek även från
mig och jag gjorde mycket själv när det kom till lack och krom samt en
lätt renovering av ratt och interiör.
Bilen var under flera tillfällen med på Prins Bertils Memorial här i
Stockholm och bilen deltog även ett av åren i Gärdesloppet.
Sen dess har bilen rullat på fint utan större problem (sanning med modifikation!) tills 2019 när växellådan verkar gjort sitt då varken första
växeln eller backen gick i som de ska, sedan kom 2020 ...
Förhoppningsvis ska detta vara ordnat till våren/sommaren 2021
och bilen ska återigen kunna vara fungerande och i körklart och i
bättre skick för att kunna vara med på möten med Austin-Healey
klubben.

”Fyndskick” efter många kärlekslösa år i den småländska ladan.

Lite kärleksfull omvårdnad krävdes för att göra den redo för
Prins Bertil-paraden i Stockholm (som visst var i färg!)
Nedan jag med till bilen matchande ”huvudbonad”!

På hemväg till Stockholm, dragen av en annan engelsk klassiker.
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Uno Levinsson, 70 år, Simrishamn. AH 3000 BN7 1960. Ej reg ännu. Röd. Medl nr 799.

Ovan annonsen jag köpte bilen på.
Nedan några bilder ur bilens historia som racebil i USA och Kanada
och senare en genomgripande renovering i England.

Jag har haft förmånen att komma i kontakt med och köra många
väldigt spännande bilar.
En Jaguar C-Type. en oerhört välbyggt replica, en MGB som jag ägt
i 50 år, en Jaguar S-Type från 1966, en Jaguar XJS och en Clio cup bil
för lite trivsam banåkning, men så såg jag våren 2020 en annons hos
Cristiano Luzzago i Italien om en Austin Healey MK I, BN7 från 1960
och habegäret slog till med full kraft! Jag lämnade ett bud, men det
avvisades med bestämdhet. Men en bil till hade varit för mycket, så CTypen hittade ett nytt hem hos en värdig entusiast.
Så jag tänkte att vid fyllda 70 så gäller det att hålla tempot uppe. Jag
fick Healeyn besiktigad i Italien och det såg lovande ut. Coronan gjorde
det ju inte speciellt intressant att åka dit personligen. Förhandlingar
tog vid och i början av oktober så kom vi i hamn och jag betalade bilen
och såg fram emot en omgående leverans. Då spelade Coronan oss ytterligare ett spratt!
Bilen fanns hos Cristiano Luzzagos son i Prag och han fick inte åka
hem från sin semester i Italien tillbaka till Prag förrän sista veckan i
november. Då skulle alla papper vara klara, men icke. Tjeckiska myndigheter hade stängt ner en hel del av sin verksamhet så inte förrän den
fjärde februari kom den äntligen till Sverige.
Jag håller nu som bäst på att gå igenom och lära känna bilen. Den är
”lite av varje” skulle man kunna säga. Något mellanting mellan rallyoch racereplica, upplever jag det som. Jag funderar som bäst på hur jag
skall gå vidare. Men den går som en dröm med sin ”Rawles Motorsport
Fast Road Engine” med trippla Webrar.
Historiken är väl dokumenterad. Den kom till en handlare i Philadelphia i USA i juni 1960. Då var den Healeyblå med blå inredning. Den
blev tämligen omgående använd som ”race car” och importerades till
Canada 1981. Där preparerades ytterligare och användes som tävlingsbil de närmaste femton åren. När den ”pensionerades” från banan
1996 så kom den tillbaka till USA och fick leva mestadels i ett garage i
Miami. 2013 importerades den till England och där fick den en ordentlig genomgång och blev lite mer civiliserad och anpassad till gatan.
Den fick bland annat motor från Rawles, samt sitt nuvarande utseende
avseende såväl färg som inredning.
Jag har inte hunnit med några provkörningar ännu men det finns en hel
den monterat som jag känner mig väldigt belåten med och en del av det
är väl rester från tävlingsverksamheten såsom uppgraderade stötdämpare, kraftiga krängningshämmare, bra koppling med mera.
Nu är då den stora frågan vad skall hända med utseendet? Det blir nog
så att stötfångarhornen och extraljusen åker av och så på med sidepipes
så klart. Min passion har alltid varit användandet och körupplevelsen.
Original och ”politiskt korrekt” in i minsta detalj eller ej har aldrig
varit högst upp på min lista. Jag har nu, den som jag tycker, bästa varianten på en av världens vackraste bilar och den skall jag njuta av i fulla
drag och använda så mycket jag bara hinner. Men om någon har bra och
kreativa tankar kring vad jag skall göra med utseendet så tar jag gärna
emot dom.
Jag har förstått genom att läsa en del gamla klubbtidningar att
många är intresserade av priser så det är ingen hemlighet. Jag har
betalat 58 200 euro om någon är intresserad av det. Värd varje krona!
Men den är INTE till salu! Nu skall jag bara njuta!
Red: I ett kommande nummer kan jag nog inte låta bli att låta Uno
berätta mer om alla de spännande bilar han genom åren ägt (och äger!).
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Annons

1953 och 2017
Sveriges första Healey på
Teknikens Världs omslag
1953. Samma bil 64 år
senare efter en renovering
av yppersta världklass.
Arbetet är utfört av oss,
som inte bara gör Concours-renoveringar utan
alla förekommande arbeten
på dessa bilar. Vänd er till
oss, Europas mest välmeriterade och kunniga renoverare av Big Healeys!

Best in Show, St Moritz 2004.
Best in Class, Halmstad 2008.
Best and Second in Class,
Cruiff 2013. Second in Class,
Alsager 1991.

med

Nr

2017

PRIS 70 ÖRE
I Norge 1:40, Danmark 1:40
NOV

Kontakta oss och få experthjälp till din bil för 600 kr/tim plus moms.

Boras Motor corporation ab
Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com
www.healeyspecialists.com
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Vi minns Gerry Coker – mannen som gav form åt Austin-Healey

M

ed anledning av Healeyformgivaren Gerry Cokers bortgång i
november 2020 började jag leta
bland gamla papper och till sist hittade jag
den – bilden av en av de första lermodellerna till Healey 100 som han gjorde. Jag
tog den i mars 1975 vid ett besök i London
då jag träffade Healeyprofilen Joe Jarick.
Australiensaren Joe pluggade i England
och hade passat på att köpa upp stora delar
av arkivet när Donald Healey Motor Company avvecklades.
Nu kontaktade jag Joe igen och fick historien om modellen bekräftad.
– Bilden av 100-modellen tog du i vår lägenhet vid Carlisle Place, London. Det är
den andra av lermodellerna av Healey 100.
Den första är den med fenorna på bakskärmarna och den är jag faktiskt hälftenägare
i, även den.
– Jag har fortfarande Healeys alla övriga lermodeller, utom den till Bonneville-streamlinern som jag lät min vän som
äger 100S-motorn från den, utan kompressorn, köpa. Motorn monterades 1959 i
hans 100M 1959 av Donald Healey Motor
Company och min vän har ägt den sedan
1964.
Så långt Joe Jarick, som hoppas komma
till European Healey Meeting 2023 i
Norge.
Robert Petersson
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That‘s not a distributor !
This is a complete
ignition-system !
• Formular 1 spark balancing
• Less emissions
• Maintenance-free
• Simple installation
• Lower fuel consumption
• Attractive "original" look
• Stronger spark at all speeds
• Easy timing: with built-in LED
• less noise & more power

5-speed gearbox conversion kit
Austin Healey BN4 to BJ8
brand new 5-speed gearbox
with short remote. Complete
conversion kit including gearstick
position adapter, 9.5" clutch
drive plate, adapter plate and
spigot nose bush. 5th gear 0.63:1
complete with speedo drive.
508643
£7,050

Available for 4 and 6 cylinder
BN1, BN2, BN4 up to BJ8
Sprite 948 up to 1275
Ask for a free information leaflet !
or call +44 (0) 12 93 84 72 03
scparts.co.uk/123-ignition
3 different types:
16 Pre set curves
USB
Blue Tooth
Hand wringer
for chamois and towels,
with powder-coated frame
535394
£166

Boot rack
‚works type‘
stainless steel

Alloy oil sump
BN1, BN2

Oil seal conversion kit without
crankshaft extension
BN4 to BJ8, high-precision CNC-manufactured mount, divisible special oil
seal
206471
£97

£269

Leaf springs
traditionally made
BN1, BN2
BN4 to BJ7, BJ8 early
BJ8 late

205258
17000
20719

£74
£74
£74

Half the weight, twice the power!
With our Superlight AC Alternator
conversion kit all Lucas dynamos can
be replaced. You can benefit from the
following improvements: Since the Superlight Alternator is lighter it uses less
motor energy and provides you with
more power for the road. The Original
Look of your classic car is untouched
All versions: C40, C42 or C45, positve
earth or negative earth.
call +44 (0) 12 93 84 72 03
scparts.co.uk/wolf-in-sheeps-clothing
15275

£300

BN4 up to BJ8

Wire wheels and wheel packages
4,5J x 15", 60 spokes
1595
£240
4.0J x 15", 48 spokes
215191
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£234

215131

£210

5,5J x 15", 72 spokes
201870

£276

Minator alloy wheel
5.5J x 15", centre lock type
16384

Many more wire wheels and wheel
packages see
SCParts.co.uk/wire-wheels

scparts.co.uk ⋅ +44(0) 12 93 84 72 00

£252

Aluminium radiator
Just like the original
Perfect finishing with high performance
mesh, BN1, BN2
326845
£598
with high-performance network.
True-to-original reproductions,
fantastically processed, BN4 to BJ8
205366
£630
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SC PARTS GROUP LTD
www.scparts.co.uk
+44 (0)12 93 84 72 00

30 kg less weight on the front axle!
England‘s leading Formula 1 foundry (G&W) casts these highperformance cylinder heads for us from the special alloy LM25,
hardened, perfectly CNC-machined, ready for assembly.
Also available with lead-free valve seats and silicon bronze
guides, Valve seats pre-finished for EV=44.5 mm, AV=39.7 mm.

BN1, BN2
BN1, BN2
BN4 to BJ8
BN4 to BJ8

70cc Combustion chamber
Pre-finished ‘Fast road’
Standard specification
Pre-finished ‘Fast road’

328138
328139
206462
206460

£2,773
£3,193
£2,924
£2,924

Webshop: www.scparts.co.uk
Phone: +44(0) 12 93 84 72 00
Fax: +44(0) 12 93 84 72 01
Email: enquiries@scparts.co.uk
14 Cobham Way • Gatwick Road
Crawley West Sussex • R H10 9RX
(Near Gatwick Airport) England
All prices include VAT at 20 %

Chrome bumper conversion kit for
Midget 1500
This kit inludes all brackets and wing
inserts. Radiator grille, bumpers, overriders and lamp units are also included
to complete this conversion.
346637
£1,530

The leading parts catalogues
Free of charge
Austin Healey, 600 Pages
Sprite/Midget, 324 Pages
scparts.co.uk/Austin-Healey

… We strongly recommend using our Composite cylinder
head gasket of a German engine 0riginal equipment
manufacturer. Silicone water bars, latest state of the
art of sealing technology.
100/4
321686
£159
BN4 to BJ8
317999
£159

King pin kit
without bushes
200363
£248
polyurethane bushes
493842
£268
rubber bushes
19860
£268

BRAND
NEW !

Almost a power steering
Needle bearing top trunnion - replaces
thrust washer. Complete car set
BN1 to BJ8
479916
£70

Spot lamps and fog lamps
Chrome-plated, mounting at the back or
below (original style), with diffuser as
fog lamp or with clear glass lens as
additional headlamp
5.3/4" £82 each
Spot lamp, attached below
214046
Spot lamp, rear mounted
22842
Fog lamp, attached below
214047
Fog lamp, rear mounted
22841
7" £125 each
Spot lamp, attached below
328090
Fog lamp, attached below
206270

Frame for Big Healey
Carefully welded box sections with vertical fin for maximum stability, selected
steel for a chassis. As new, but better
processed.
BN1,BN2
206117 £3,764
BN4,BN6,BN7,BT7
206096 £3,764
BJ8 to 26704
206097 £3,764
BJ8 as of 26705
206098 £3,764

Pair of Brackets or BN1 up to BJ8
for fog- and addition headlamps
including fitting kit
321103
£183

scparts.co.uk ⋅ +44(0) 12 93 84 72 00
Enthusiasten 160 Mars 2021 arbex.indd 15
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Galleri
Ulf Egervall i sin 3000 Mk2 påminner om att
det nog kommer en vår även detta år!
Foto: Andreas Palmén
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Pat Moss körde Austin-Healey 100/6 och 3000

P

at Moss var en av de mest framgångsrika förararna med Austin-Healey 100/6 och Austin-Healey 3000. 1958 ställde Pat upp i
Alprallyt (Coupes des Alpes), vann damklassen och kom tia totalt. I maratonrallyt Liège–Rom–Liège vann hon damklassen igen och
kom totalt på en fjärdeplats.
1958 var ett bra år som resulterade i att hon blev kvinnlig Europamästare i rally. Det skulle bli ytterligare fyra EM-titlar: 1960, 1962, 1964
och 1965.
Pat Moss största framgång var hennes totalseger i Liège–Rom–Liège 1960 med en Austin Healey 3000. Det var första gången en kvinna
vann ett internationellt fyra dagars maratonrally. 								
Gert Assermark
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig

Jag fortsätter ta mig friheten att ställa några frågor till våra nya klubbmedlemmar
sedan förra Enthusiasten.
Det fortsätter att komma in nya medlemmar, och nu kring årsskiftet har det varit rena anstormningen!
Mycket glädjande och en trevlig mix av olik Healeys!
Notera att ytterligare två medlemmar presenteras på sidorna 10–11.

Sven Lundin, 63 år, Finspång. AH 3000 Mk3 (phase 1) 1964. CZP016. Red over Black. Medl nr 787.
Jag fick provåka i just denna Healey ca. 1979/1980 och tyckte det var en härlig bil. Engelska (eller
Enkelska som min far sa trots att han under en period av sitt liv var återförsäljare för Austin!) bilar har
ju en själ och personlighet som få andra kan leva upp till. Jag körde MGB på den tiden och när jag fick
provåka Healey gjorde detta ett sådant bestående intryck så just denna bil har snurrat runt i huvudet på
mig sedan dess. När jag så hösten 2019 blev erbjuden att köpa den så gick det inte att tacka nej. Den
levererades i juni 2020.
Jag har nästan all historia sedan 1970 men vet inget före dess och det planerar jag att ändra på! Bilen
finns med i ett reportage i nummer 149 (sidan 10) av klubbtidningen.
Min plan är att försiktigt renovera delar av inredningen samt på sikt även motor och växellåda då
jag har fått med mycket delar för detta. Jag vill även försöka isolera sittbrunnen så det blir lite mindre
varmt där vid körning.
Kändes naturligt för mig att gå med i märkesklubben. Hoppas även på rolig och intressant läsning i
tidningen och uppslag på någon träff att åka på när tiderna förhoppningsvis normaliseras igen. Har även
fått med mycker delar i bilköpet som förmodligen bitvis dyker upp på annonssidan.
Gamla fordon intresserar mig och jag har även några Husqvarna motorcyklar från tidigt 30-tal samt ett
replikabygge på en Husqvarna tävlingsmotorcykel från 1930 i arbete. För att säkerställa att det inte blir
tråkigt när jag går i pension framöver, så ingår även en Solö Ruff (träbåt) i samlingen.

Lars Schöld, 70 år, Löddeköpinge. AH Sprite Mk1 1959. CJZ718. Grön (ska bli mörkblå!). Medl nr 800.
Jag var på väg att köpa en Healey 1970 men värnplikt och livet kom i mellan.
Att jag nu köpt just denna Healey är lite av en slump (och att den är vänsterstyrd!).
Första ägare var en kille i Stockholm som sålde den vidare till en tjej i Saltsjö Boo som ställde in
den i garage 1975. Där stod den tills en kille i Mariestad köpte den 2016. Jag köpte den 2018.
Den är nu under totalrenovering, och den ska bli mörkblå med röd inredning.

Göran Anderberg, Kristianstad. AH 3000 Mk3 1966. NKE414. Silver. Medl nr 803.
Jag har haft många engelska sportbilar genom åren – Sprite, MGA, TR4, MGB-GT, Jaguar E-type, Morgan Plus4 och till sist åter en MGA 2020 av nostalgiska skäl. Men jag blev snabbt mer intressead av en
Healey 3000.
Kollade många annonser på nätet,speciellt Tyskland och Danmark, men svårt att resa i dessa Coronatider
(och de var väldigt dyra!). Plötsligt upptäckte jag er tidning ”Enthusiasten”, och där fann jag en annons på
den Healeyn jag nu köpt. Kul tillfällighet eller hur? Och min MGA är nu till salu!
Att jag valde en Healey 3000 är för att jag upplever att denna bil verkar ha allt som mina andra bilar
tillsammans hade – charm, ordentlig motor och utseendet. Till detta kommer att jag kan ha mina senaste
barnbarn, pojkar med bilintresse redan trots att de endast är 1,5 och 3 år gamla, med i baksätet. Undrar var
deras bilintresse kan komma ifrån?!
Den tidigare ägaren importerade bilen 1998 och renoverade då bilen. Är enligt min uppfattning lite
”risig” (senaste besiktning 2005!) och lite väl ”hottad” men i dessa tider är det bra att ha ett projekt att
lägga tiden på! Avser återskapa lite mer originalskick med måttlig ”hottning”.
Jag hoppas genom klubben få information och engagemang i min Healeytillvaro.

Carl Svensson, 71 år, Alvesta. AH Sprite Mk1 1958. EAE701. Vit. Medl nr 804.
Jag sysslade tidigt med rejält begagnade fordon. Motorintresset har hållit i sig genom åren, och nu har jag
gott om tid att utveckla det. Har inte haft någon sportbil tidigare, men köpte den vita Frogeyen i våras.
Växellåda, utväxling och motor utbytt (1275cc).
Bilen, som inte körts på länge, behövde en del pyssel. Bland annat störde vindrutans toning eftersom den
kom mitt i siktfältet för mig.
Den tidigare ägaren i Lund ägde bilen i arton år och det var han som bytte ut drivlinan. Ägaren före
honom hade renoverat karossen och bytt till huv av glasfiber.
Jag tycker att bilen har en speciell karaktär, ger positiv uppmärksamhet och är väldigt körbar. Jag äger
också en Morris Minor 1962, en Dodge Coronet 1951 och ser just nu över min brors Morris Minor 1954.
Jag gick med i klubben för att kunna få tekniska råd och blev sen glatt överraskad av den verkligt fina
tidningen. (Man tackar! Red.)
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Johan Wållgren, 65 år, med Britt Wållgren, Habo. AH Sprite Mk1 1960. DZY875. Cherry Red. Medl nr 805.
Jag blev med grodan strax före jul. Har sneglat åt dessa trevliga bilar länge, så när tillfälle bjöds
var det bara att slå till.
Har tävlat i RHK i 1000cc-cupen med Opel Kadett och då såg man ju en och annan Austin i
olika heat.
Behovet av att äga en fanns redan då ...
Bilen är förmodligen en USA-import. Första registreringen i Sverige 1985.Väntar på uppgifter
från Fordonsarkivet för att få den svenska historiken.

Ocke Mannerfelt, 72 år, Djursholm. AH 3000 1964. Ej registrerad ännu. Vit. Medl nr 807.
Jag har under sju år tävlat i förkrigsklassen och nu sålt dessa bilar och köpt en Austin-Healey BJ8
”standard” i stället. Pappersarbetet med att få den registrerad och besiktigad i Sverige och lite
praktiskt småfix på bilen pågår för fullt
EFtersom jag jar jobbat som båtdesigner i 45 år så gillar jag god design och bra teknik.
Under åren har båtar designade av mig bland annat vunnit 24 Världsmästerskap i UIM offshore
racing.
Jag glädjer mig nu åt att köra Healeyn lite försiktigare men kanske vara med på lite trackdays
med mera.

Richard Vilén, 72 år, Stockholm. AH 100/6 BN6 1958. Ej registrerad ännu. Mörkblå över vit. Medl nr 809.
Detta är min tredje Healey!
Under min Englandstid, när jag arbetade åt Dan Margulie’s under 80-talet, ägde jag en BJ7 ett
par år, som sedan ersattes av en privatbyggd racerhealey som jag ”lekte” lite med på bland annat
Donington. Den gick sedan till en tysk förare som skulle fortsätta tävla med den.
Har alltid gillat Austin-Healey för dess sexcylindriga motor och karossens estetiskt tilltalande
linjer. Valde just denna för att den tvåsitsiga är den snyggaste Healeysexan!
Bilen har levt sitt liv tills nu i södra Kalifornien men får nu vara min så länge jag kan köra den.
Jag ser fram emot att deltaga i AHCS aktiviteter och träffa likasinnade och byta idéer och erfarenheter när bilen väl kommer hit.

Lars Jönsson, 64 år, Berg (Vreta Kloster). AH 3000 Mk1 BT7 1960. XFW165. Svart över vit. Medl nr 811.
Efter en trasslig affär förra sommaren (hade en Healey i ett par månader ...) köpte jag denna
nu i februari 2021.
Vi föll direkt för denna bil som helrenoverades 2005 och fick ny klädsel 2012.
Jag ser fram emot att kunna delta på några träffar i klubben (när de nu kan komma igång!)
och även få lite tips om/när något problem skulle uppstå.
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Att sälja en bil

– en för mig mycket speciell bil!

Text: Ulf Ölén
Foto:Ulf Ölén och Peter Sundfeldt

F

ör att sätta allt i rätt perspektiv
måste vi backa ända till det spännande året 1968 (tycker i alla fall
några av oss som var med).
Jag hade precis börjat på Teknis (Erik Dahlbergs gymnasiet) och en äldre klasskompis
skulle byta bort sin MGA för att köpa en
Ford Mustang! Vissa hade det förspänt som
vi säger här i Småland.
Då jag kommer ifrån lite enklare förhållande så fanns det ju inte en chans att handla en
sådan bil som sin första. Det blev istället en
Fiat 600, årsmodell 1961 för 700:-, men det
här med engelska sportbilar låg och lurade
djupt bak någonstans medan många olika bilar passerade revy genom åren.
Sedan hoppar vi fram till 2009. Varje sensommar brukar det vara en Veteranfordonsmarknad här i Jönköping som jag och en
kompis brukar gå på. Fina gamla bilar, men
mycket moppedelar också. Måste vara smidigt att ha det som hobby, men men ...
I vimlet stötte vi på en före detta arbetskamrat som just var på väg tillbaka till livet
efter att ha fått en stroke. Detta blev en riktig
tankeställare för mig.

Varför gå och vänta på att göra något som
man skulle kunna ta tag i direkt? Ingen vet ju
vad som kommer att hända.
Så denna självklara insikt gjorde att jag började titta efter ett lämpligt objekt. Vid den här
tiden jobbade jag mycket utomlands så det
tog några månader men så sommaren 2010
fanns det en annons om en påbörjad renovering av en MGA Roadster 1959 års modell.
Så nu 42 år efter att den där idén om engelsk sportbil slagit rot i skallen på mig så var
den plötslig genomförbar. Bilen var i tusen
bitar i ett garage i Trosa. Allt såg riktigt bra ut
så det blev affär och transport av chassi och
alla lådor hem till Jönköping.
Efter tjugo månaders skruvande var bilen
klar för besiktning. Fick backning på att hastighetsmätaren visade MPH och så saknade
jag e-märkta reflexer. Tunga påpekande men
inte så svåra att fixa.
Så är vi framme vid 2016 och jag hade gått
hem från mitt intensiva yrkesliv. Jag behövde
något att sätta tänderna i. Det blev en BN4
som importerats från Texas och var i riktigt
bedrövligt skick – så mycket kul jobb! Det
tog sin tid men under Healeyrenoveringen

hade vi ju vår MG att finåka i. Lite träffar
med scenframträdande och rundturer blev
det allt.
Allt eftersom Healeyn började bli klar fick
vår MG stå tillbaka men den var en god Plan
B vid ett par tillfällen. Senast vid en studentbalskörning 2019.
Allt har sin tid och med två ”färdiga” roadsters från 1959 i garaget så växte beslutet
fram att sälja av vår MG. Har tidigare sålt
ett antal bilar via Blocket men bestämde mig
för att testa Bilweb Auctions, www.bilwebauctions.se, den här gången. Hade väl tänkt
att vänta till våren men såg att det var god
omsättning på bilar på auktioner och Blocket. Det kanske är så att folk vill ha något att
jobba med på hemmaplan i dessa karantäntider och har pengar över då vi inte kan resa
utomlands.
Kollade av träffsäkerheten på Bilwebs bedömda värde på de olika objekten på tidigare
auktioner jämfört med vad de till slut har
handlats för. Träffsäkerheten var riktigt bra
och de allra flesta hade uppnått det överenskomna reservationspriset.

Det inköpta MG-objektet vid hämtning i Trosa sommaren 2010. Chassit nästan klart och ett lass med delar i skiftande skick.
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Ovan: Färdig 2012 i all sin glans var det roligt att få visa upp vår ”joy and pride”. Nedan: Presentationen som den såg ut på Bilweb.se

Processen med Bilweb startade med en intresseanmälan på nätet där man får beskriva
objektet och vad man vill ha för pris. Det
dröjde ett par dagar, men sedan fick jag kontakt med den värderingsman som de hade
pekat ut. I mitt fall blev det Peter Sundfeldt,
känd från svenska Motorjournalen som sändes på svensk TV under många år.
Ett par dagar senare kom han tillsammans
med sin kollega Shaun Major, specialist på
engelska bilar, för att värdera och fotografera
vår MG. De gjorde ett mycket gediget jobb
och dokumenterade bilen från alla upptänkliga vinklar, inklusive underifrån.

Naturligtvis var jag för upphetsad för att
själv ta foton under fotosejouren, men så
här ser Peter ut under arbetet!

Det var ju lite typiskt att
fotodagen var den snörikaste dagen på flera år i
Jönköping så det fick bli
att behålla bilen i Carporten. Har en liten backe ner
till gatan som för dagen
var glashal så det var för
riskabelt att köra ut den
längre. Vi gick igenom all
dokumentation som jag
samlat på mig om bilen
under de tio år jag haft den.
Nästa steg i process var
att de skrev ett värderingsprotokoll och att vi blev
överens om ett reservationspris. De skrev ihop
en mycket bra beskrivning
av bilen och editerade ihop
hela 55 bilder.
Förhoppningsvis uppfattas beskrivningen lite
mer trovärdig, mer än om
ägaren själv skriver den.
Dessutom presenteras värderingsmannen med bild
och kontaktdata för respektive objekt och står
till förfogande för frågor från budgivarna. Jag
som säljare har ingen kontakt med de presumtiva köparna före avslut.
Bilweb är aktiva och annonserar om sina auktioner i flera tidningar, både svenska och utländska. De har en speglad sida som är översatt till
engelska vilket gör att kundkretsen ökar rejält.
En stor andel av de sålda bilarna handlas tydligen av utländska köpare.
Denna auktion var en så kallad ”distansauktion” så bilen står kvar hemma hos mig tills
affären görs upp. I mitt fall var auktionsslut 28
januari och det var totalt 32 bilar i auktionen.
Redan efter två dagar som budgivningen varit
igång och med elva dagar kvar till auktionsslutet
så hade sex av 32 bilar redan uppnått sitt reservationspris.
Folk var på hugget. Reservationspriset står inte
utsatt i annonsen men man ser om det uppnåtts.
Blev lite konfunderad över en budgivare som
lämnat fem bud inom två minuter på ett objekt
men nu förstår jag: han ville se vad reservationspriset var och att komma strax över det.
Affärsmodellen för Bilweb är den att säljaren
betalar 1 500:– i uppläggningsavgift och åtta
procent plus moms av slutbudet i provision.

Dessutom får köparen betala fem procent i inropsavgift. Jag har hört att vissa tycker det blir
dyrt, men kan de skapa lite tryck genom auktionen och nå ut till rätt kundkrets så kan det nog
vara värt priset. Som alltid – det gäller ju att hitta
rätt köpare och gärna ett par som får slåss in på
målsnöret.
Så nu följde elva dagar med att följa hur budgivningen gick. Mycket kollande på hemsidan
blev det. Tur man inte säljer så ofta.
Lite märkligt kan man tycka att första budet
var 4 500:– , på en bil som värderats runt
300 000:– , men det blev snabbt bättre.
Buden tickade in ett par, tre varje dag. Inga
jättekliv men det rörde på sig. Två dagar från
slutet blev det tvärstopp, inte ett bud och långt
ifrån mitt reservationspris. Vad händer? Började
fundera på att kanske behöva vara med i nästa
auktion också, eller?
Tittade på de avslut som var före mitt och lärde
mig att när klockan var slagen började en nedräkning på 120 sekunder. Hemsidan uppdaterades live så det var riktigt spännande att följa. Buden kom vältajmade några sekunder från slutet
och då startade en ny nedräkning på 70 sekunder
och så höll det på.
Klockan slog 14.20, mitt avslutsklockslag. Inte
ett livstecken. Det hade ju varit en fyra, fem som
budat tidigare men nu helt still! Med mindre än
trettio sekunder kvar kom ett nytt bud, yes!, det
var någon där ute som var med i alla fall. Gång
på gång gick klockan ner till under 30 sekunder
kvar och ett nytt bud kom in. Reservationspriset
passerades och så kom ett sista bud som ingen
bjöd över. Pust, auktionen var i hamn och jag var
nöjd med priset!
Ett par dagar senare fick jag bekräftat från Bilweb att köparen betalat köpeskillingen och att
vi kunde planera för upphämtning och ägarbytet
hos Transportstyrelsen.
Plånboken full av pengar och en ledig garageplats, vad mer kan man begära?
Kör så det ryker! #732, Ulf Ölén

Nu är det ju inte vår ambition att propagera
för försäljning av era Healeys, men i detta fall
var det ju en MG, och då är det helt OK!
Vill ni se hur hela presentationen av Ulfs bil
såg ut på webben, så knacka in nedan adress.
Ligger förhoppningsvis kvar ett bra tag. /Red. .
https://bilwebauctions.se/distansauktion/mgmga-1500-roadster-2745
PS. En fågel viskade i mitt öra att garageplatsen redan är upptagen av ett nytt spännande
objekt som vi förhoppningsvis får möjlighet
att återkomma till./ Red.
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Austin Healey
Performance Parts

Our experienced personnel can tell you all you
want to know about how to improve the
performance of your Big Healey. Our race
experience and design technology has
been utilised over manyyears to produce
components that will increase the performance
of your Road, Race or Rally car.
Continued investment in the latest design and
production technology has enabled
Denis Welch Motorsport to add some
innovative new high-performance products to
the range.

To order your copy please call us
or visit our website www.bighealey.co.uk

New Products Include:

Braking

Suspension

Electrical

100S Parts

Gearbox

Steering

The price is right...
The quality is excellent...

The performance is legendary...
You deserve the best...

DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON-ON-TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND

Parts Hotline: +44 (0)1543 472244 E-mail: sales@bighealey.co.uk
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Victorias första bil

Text: Helen Elmgren
Foto: Från Helens familjealbum

E

n solig vinterdag 1988 kunde inte
Gunnar och jag hålla oss längre.
Gunnar hade kommit hem några veckor tidigare med en liten ”gräddbakelse” med fyra
hjul, ratt och röd klädsel.
Nu skulle den visas för Victoria, som ett led i
uppfostran att bli bilintresserad.
Redan innan Victoria blev till hade Gunnar hittat ett vrak av en Austin J40, en rostig,
skev och eländig trampbil som säkert stått
ute ett tag, färgen hade varit blå.
Jag blev väldigt förtjust för jag önskade
mig en trampbil när jag var liten, men jag
fick ingen! Min bror däremot han fick?!
Magnus Ahlqvist i Rydaholm hade ett par
år tidigare börja göra jättefina Bentleytrampbilar, och därför fick han frågan om han inte
kunde lägga sina händer på vårt blå ”vrak”.
Det kunde han och resultatet blev perfekt såklart.
Karossen rätades ut och lackerades i en
gräddvit nyans, lyktor, ratt, stötfångare bak
och fram monterades, liksom ny grill, fina
blanka navkapslar och en röd skinnsoffa. När
jag såg den färdig, så önskade jag att även
jag var fem år.
Nåväl, denna vinterdag lyfte Gunnar och
jag ut bilen i trädgården och sen släppte vi
ut Victoria.
Succé! Hon blev så förtjust. Hon kunde ju
inte prata då, men hon pekade, petade, tittade
och undersökte allt. Det var så roligt att se
henna upptäcka sin egen allra första bil. Tyvärr var hon ju för liten för att nå fram till
tramporna, men sitta i den och kliva i och ur,
det kunde hon!

Hon växte i bilen och den blev en populär
leksak när huset gästades av andra barn, så
den har gått några kilometer både inne och
ute.
I flera år har bilen bott på MHRF:s kansli,
vilket har glatt flera besökande barn som
trampat runt i lokalerna ute i Solna där vi
höll till.

Vi lyckades med Victorias uppfostran och
direkt efter nytaget körkort fick hon köra
min Austin-Healey och det klarade hon
fint. Det ska krökas i tid det som krokigt
skall bli!
#34, Helen Elmgren
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Pojkdrömmen som ska förverkligas, del 23

Text och foto: Börje Engwall

J

a, då har den ”trumpne” äntligen
insett sitt nederlag och flyttat ut ur
Vita Huset.
Nu får vi hoppas på en lite lugnare och mer
sansad President over there. Om det kommer att påverka oss i snabbare takt att de
återanslutit sig till Parisavtalet, återstår att
se.
Däremot var läsningen i senaste Octane
tidningen, rena nöjet för oss gammelbilsnördar. Omsättningen bara i England inom
historiska fordonssektorn var 7,2 Miljarder
Pund! 4 000 affärsrörelser med fler än 34
000 anställda inom historiska fordonssektorn borgar för att vi kan fortsätta använda
våra bilar många år framåt.
Men bensinen då? Ja, det kommer ju att
säljas bensin- och dieselbilar i många år
till, så framåt 2050 kanske det börjar se
annorlunda ut. Troligen får man börja tillverka bensin lite annorlunda, typ som den
alkylatbensin en del kör gräsklipparna på.

Och Polestar säger ju själva att en Polestar 2
behöver köras i 7 800 mil innan koldioxidavtrycket blir mindre än det från en dieseldriven Volvo XC40. Kan man då få till en renare
bensin, kan vi tuffa på med rent samvete –
det lilla vi kör per år. Bra att kunna tysta en
miljötaliban med!
Vad som däremot inte verkar bli så kul, är
ju effekterna av Brexit. Beställde nyligen
en 3000-modell i skala 1:43 ifrån England.
(Hade bara 63 styck innan …). 358:– kostade den inkl. frakt. Nu ska de dessutom ha
90:– i importmoms plus deklarationsavgift.
Och i november beställde jag en ny stereo till
vår MX5 från England. Den försvann/stals
på vägen, så nu ska jag få återbetalning. Då
vill de att jag ombeställer samma stereo. Jo,
tjena. 2 300:– dyrare efter Brexit.
Nå, händer det något i garaget då? Javisst.
Här har det spacklats, grundats, och lackats
(på insidan) både skärmar och främre shroud.

Sedan har hustrun och jag lagt på shrouden
och skruvat och nitat fast den. Även framskärmarna sitter på, även om lite injustering
kvarstår ihop med dörrarna. Den vänstra ska
bakåt några mm. Det som däremot varit knivigt är dörrarnas justering. De går jättebra att
flytta upp eller ned, ut eller in. Även bakåt
går bra med shims. Men ska man flytta en
dörr framåt, då är man rökt. Efter samtal med
Magnus Karlsson i Borås, förstod jag att en
fräs var enda lösningen. Något Magnus inte
var främmande för att ha gjort själv. Efter
hjälp av Clackes brorsa Göran, var nedre
gångjärnet två millimeter tunnare vid dörrbladet. Då blev springan dörr mot tröskel
perfekt.
Men säg den glädje som varar … Nu blev
det för tajt i övre bakkant. Varför det? Fram
med stålskalor och mäta igen. Jodå, båda
dörrhålen lika stora. Hmmm. Kollade förardörren mot passagerardörren. Bingo! Förardörren var tre millimeter längre.

Visst är det en liten belöning att se topplackade delar som bara väntar på montering! Fast inte lika roligt att tvingas börja knåda redan ”färdiga delar”!
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Dörren på G igen! Plåtknackning, svetsning – sedan börja om med lack igen!
Ovan till höger: Högerskärmen redo för grund

Det var där problemet låg. Jag har byggt och
svetsat ihop bilen för noggrant. Det var större
toleranser från fabrik. De hade säkert ett antal
dörrar på linan att testa med, i olika längd …
Vad göra, annat än att slipa av den redan
grundade och på insidan lackade dörren uppe
i övre bakkant, vika ut dörrskinnet, rikta, dikta tillbaka tre millimeter kortare, och snygga
till det hela med ny grund och lack. Nästa Big
Healey jag gör (säg inget till hustrun) kommer jag bygga runt dörrarna. Det är där hela
grejen centrerar. Nu börjar man ju kolla passagerarsidan.

Då är ju den bakskärmen något för lång (två
millimeter) i övre framkant jämfört med Bstolpen. Ju mer man kollar desto mer hittar
man.
Men i och med att jag vet att jag kommer
att älta detta om jag inte åtgärdar det nu, så
det blir av med bakskärmen också. Två steg
framåt, ett steg bakåt – hela tiden.
Ni som har Facebook och är med i olika utländska sidor för Healey, vet att de publicerar
många fina bilder från turer i små grupper,
och minnesbilder från förr.

Ska vi försöka muntra upp stämningen
med lite bildkollage på klubbens Facebooksida från gångna tider, nu när de flesta av oss
häckar hemma i väntan på vaccinspruta ett
och två? Sämre saker att vila ögonen på finns
ju.
För egen del blev det bara sju mil i somras
med Froggen. Mycket berodde på min skadade handled, men också att det inte fanns
några kul träffar att åka på. Att fara runt på
egen hand är ju lite färglöst i min värld. Jag
vill gärna träffa lite trevligt folk att tjattra
med, eller åka och fika med. Det är väl därför
vi har en klubb.
Men vi kan ju glädja varandra med lite
bilder under våren. Många sidor kör ju med
FEF, vilket betyder Front End Friday, det vill
säga, man visar bilder på sina bilar framifrån
på fredagar. En kul grej som florerar på fler
sidor. Vissa kanske tycker sådant är barnsligt,
men bättre än att inte ha någon gemenskap
alls under rådande läge. Leta bilder nu!
Börje Engwall.

Spriten flödar i ett par sörmländska garage!

I

bland är det helt OK att ta till
Spriten när det känns alltför tråkigt
att inte kunna umgås med sina entusiasmerande bilkamrater.
I Stjärnhovsgaraget läggs den sista handen
vid den vita Sprite Mk2:an för att få den genom besiktningen. Den har ju tidigare fått
heta Trösten, under månaderna då min 3000
bil blev återfödd hos Anders på Sideways, då
som en tröst för husse som saknade sin ”finbil”.
Nu har Trösten även givit tröst, glädje och
lärdom under många gråa pandemidagar. Här
pågår även återställandet av den gula racing
Spriten sen den blev knuffad bakifrån och illa
tilltygad på Kinnekulle senast.

Allt tar lite längre tid än vanligt då den stora
huven som är nästan halva bilen, var ordentligt tillknycklad och plåten sträckt på många
ställen.
Men plåtkonstnären Björn Karlsson trollar tillbaka formerna så den blir som ny och
kommer att vara på banorna igen, när det blir
möjligt för oss alla.
I Björnlundagaraget, hos min kamrat Mac
Lilliehöök, färdigställs den blå Spriten som
genomgått en totalrenovering under ett par år
och har därmed förvandlats från vrak till en
riktigt fin original Sprite.
Hjälp med arbetet har kommit från många
håll blan annat från den rutinerade racingföraren och mycket kunnige Elmon Larsson –
en riktig Sprit(e)kännare!

Bredvid den blå Spriten står nu också en
charmig vit Frogeye Sprite i orenoverat originalskick med endast tre ägare sedan ny. Efter diverse kompletteringar och justeringar är
även den på väg till besiktning så snart vädret
tillåter.
Ja, Sprite är det gott om och mycket gott
finns att säga om dessa charmiga åkdon som
bjuder på trevlig och enkel bilkörning och
passar utmärkt som introduktion i sportbilsvärlden eller i den historiska racingcirkusen.
Alla fyra bilarna kan tänkas vara till salu.
Således även den gula Racing Spriten, inklusive registreringspapper, kan vara till
salu till förmån för någon annan tävlingsbil. Är du intresserad så kontakta Micke
Frieberg.
Mikael Frieberg
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En unik Healey ute på marknaden!
Denna annons dök upp i flödet för ett tag sedan. One of a kind – men inte helt säker på
att historien inte är lite omtvistad. Vid pressläggningen låg annonsen fortfarande ute, så
är någon medlem stadd i kassa och intresserad finns länken i slutet av artikeln/annonsen!

”I

nnan produktionen av den fantastiska Austin-Healey 100 började på
allvar på Austins Longbridgeanläggning tillverkades tjugo förproduktionsbilar, numrerade AHX1 till AHX20. De var
handbyggda av ett litet team i Healeys Warwickfabrik.
Enligt Geoffrey Healeys memoarer lämnades
bilarna 5, 6, 7, 8 och 10 utanför den serien och
reserverades för att fungera som officiella testbilar. Av dessa fem var tre utsedda work racing
cars och tilldelas siffrorna SPL 224/B, 225/B,
och 226/B, medan 227/B blir 24-timmars rekordbil.
Utvecklade av ett team lett av Geoff Healey
och Reginald "Roger" Menadue, var dessa tre
bilar grunden för Austin-Healeys internationella
motorsportinsatser på 1950-talet. Dessa så kal�lade "Special Test Cars" var allmänt kända genom sina registreringsnummer – NOJ 391 till
och med NOJ 393 – samt deras speciella, ljusgröna metalliclackering. Eftersom man saknar
budget och resurser för att bygga nya bilar för
varje tävling, körde Healeyteamet dessa Special
Test Cars hårt, ständigt återuppbygga, utvecklade och ändrade för att passa varje ny utmaning.
De fungerade också som rullande testbäddar
för produktionsdelar, bland annat för att utveckla komponenter som integrerades i produktionen
100 M Le Mans och den än mer extrema homologeringspecialen 100 S.
SPL 224/B – AHS-3804, alias "Millie"
Från rekordkörningar i Bonneville, genom Italien under Mille Miglia, till att drabbas i 1955
års Le Manskatastrof –Special Test Cars levde
anmärkningsvärda liv. Medan detaljerna i varje
SPL bil kan fylla volymer, är vårt fokus på SPL
224/B, även känd genom sitt senare chassinummer ahs-3804, och som nu erbjuds till salu för
första gången sedan 2007.
Denna otroliga Austin-Healey är den allra första specielltestbilen, och en av de mest extraordinära Austin-Healeys som finns. Dess historia
är något komplex, eftersom den tävlade under
olika identiteter och skepnader under hela sin
anrika karriär, inkluderande flera framträdanden i Mille Miglia, Tour de France, Sebring och
mycket mer.
Varje del av SPL 224/B:s märkliga historia är
inte fullt dokumenterad – trots att de tidigare
två ägarna har gjort stora ansträngningar för att
rekonstruera historien efter bästa förmåga och
lappa ihop detta fascinerande pussel med hjälp
av ovärderlig input från berömda Healeyinsiders
som Roger Menadue, Geoff Healey, Ed Bussey,
och Phil Stiles. ”Mille” och dess systerbilar stod
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klara i Warwickfabriken i början av 1953 och
var väldigt annorlunda mot de vanliga förseriebilarna. Mest noterbart bland dessa skillnader är:
• Lättad, förstärkt chassi
• Karosspaneler i Birmabright-aluminiu på en
nitad aluminiumstomme
• Grövre krängningshämmare, andra ventiler i
stötdämparna
• Kraftigare Girlingbromsar
• Standard 100-motor bearbetade av Austin Experimental Department
• Austin Taxi fyrväxlad växellåda, modifierad för
golvspak
• Speciellt tävlingsanpassat Lucas elsystem och
mycket mer.
När den var klar tilldelades SPL 224/B registreringen "NOJ 391" inför Healeyteamets Mille
Migliainsats 1953. Liksom de andra worksbilarna lackerades den ljus metallic grön, en speciell
nyans som aldrig används i den vanliga produktionen. Fabriken såg tävlingen som en test som
visade mekaniska svagheter som, om än mindre,
ändå orsakade att alla bilarna tvingades bryta.
Efter Mille återvände bilarna till Warwick för
Le Mans i juni. Fabriken anmälde officiellt den
nu aktuella bilen, då känt som NOJ 391, tillsammans med 392, och med 393 reserverad som en
backup.
Tyvärr blev vår Healey redan på allmän väg på
väg till loppet, ganska allvarligt skadad i en kollision med en berusad fransk lastbilschaufför. Det
gick inte att reparera den i tid, teamet (där många
led av maginfluensa) arbetade frenetiskt med att
överföra drivlinan, besiktade delar, och registreringsnumret till reservbilen (nu känd för att vara
SPL226/B, den ökända '55 Le Mans kraschbilen!) för att genomföra tävlingen. Efter månader
i beslag av den franska polisen kom SPL 224/B
slutligen tillbaka till fabriken för en fullständig
ombyggnad.
Som beskrivs av Geoff Healey i hans många
publicerade verk, blev vår Healey ombyggd till
säsongen 1954, och fick flera betydande och radikala mekaniska uppgraderingar. Skadorna i
Frankrike krävde ett nytt chassi, och karossen
ändrades med förstorade hjulhus för att rymma
stora 16-tums Dunlop aluminiumfälgar. Bakom
dessa hjul fanns nya experimentella Dunlop servoskivbromsar.
Teamets bilar omregistrerades nu med prefixet
"OON" och i Sportbils-VM körde Lance Macklin
den pånyttfödda SPL 224/B under många race, inklusive dess andra framträdande på Mille Miglia.
Teamet körde 150 miles över England, korsade
kanalen via färja, och ytterligare 800 miles för att
komma fram till starten vid Brescia, bara för att

sedan köra för fullt i 1000 miles, sedan köra hem!
Macklin och SPL 224/B avslutade Mille Miglia
på en anmärkningsvärd femte plats totalt i den
hett omtvistade över 2-liters klassen. Det var en
fantastisk prestation för en bil som, på papperet,
var rejält utklassad av mäktiga Ferrari- och Lanciabilar med betydligt större motorer
1955 började tillverkningen av 100S som var
en rejält omarbetad version av en standard 100,
och som innehåller många av de förbättringar
som utvecklats på SPL 224/B. Förstärkt fjädring,
helt nykonstruerat topplock, fyrhjuls skivbromsar, och aluminiumkaross. Cirka 50 byggdes och
såldes till klubbförare och entusiaster runt om i
världen.
Det var under denna tid som SPL 224/B byggdes om av Warwick-teamet till 100S-specifikation och tilldelade sin nya identitet, AHS-3804,
som i bokföringen noterades som den sista tillverkade 100S. Detta gör den till både prototypen
för 100S och den sista tillverkade 100S!
I sin nya skepnad och röda livré, återvände
bilen till Mille Miglia ännu en gång som en fabriksracer. Donald och Geoff Healey hade lärt
sig att de italienska fansen var mer benägna att
sträcka ut en hjälpande hand till en drabbad röd
bil än en grön! Fantastiska färgfotografier från
tiden där bilen är framför Geoff Healeys kontor,
och i Brescia före starten av '55 Mille. Nu var
den omregistrerad till OON 440. George Abecassis hamnade på en hedrande elfteplats,, bra gjort
bland Mercedes 300SL, Maserati A6GCS och
Porsche 550.
Bilen AHS-3804 sålde sedan Geoffrey Healey
till Ed Bussey's Ship & Shore Motors of West
Palm Beach, Florida, som var en lokal Healeydistributör. 3804 passade för hans deltagande i
1956 Sebring 12-timmars. Phil Stiles och George
Huntoon förde AHS-3804 hem till en elfteplats
– den enda Healey bland topp tjugo. Bussey annonserade senare ut den i Road & Track Magazine i juni 1956, och sålde den slutligen 1959 till
R.W. Hart från Garland, Texas. Hart använde
AHS-3804 som en gatbil, innan han sålde den till
Bobby Berger i Dallas, som monterade störtbåge
och tävlade med den i SCCA event i Texas.
Med sin speciella motor, aluminiumkaross,
och många andra icke-standarddelar, placerade
arrangörerna ofta Berger i prototypklassen, och
detta även efter att han monterat en standard 100
motor. I detta skick blev han utklassad, och 1966
sålde han 3804 till den framlidne Mr Fred Hunter
för att koncentrera sig på att tävla en sexcylindrig
Healey 3000.
När Hunter köpte bilen, hade han ingen aning
om dess berömda historia. Berger annonserade
den som en standard 100, men Hunter misstänkte
att det var mycket mer än så, med tanke på det
avskalade skicket utan värme, ingen vindruta,
och med en 100S-spec motor på hyllan.
Bilen stod obemärkt i lager fram till mitten av
1980-talet, när Hunter fick idén att renovera den
och började forska i bilens historia. Han avslöjade mycket av bilens historia som en ex-works
racer, och ju djupare han grävde, desto fler ledtrådar hittade han till bilens sanna identitet. Turligt nog stoppade han renoveringen och väljer
istället att bevara bilens många detaljer.
I början av 1990-talet bjöd Hunter in Roger
Menadue och Geoffrey Healey att personligen
inspektera AHS-3804 och ge sin syn på den stora
mängd detaljer som var ledtrådar till bilens berömda förflutna. Samtalen filmades för att dokumentera varje objekt och funktion.
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Som ett anmärkningsvärt exempel på fordonsarkeologi, syns hela den anrika historien i den
patinerade karossen. Medan varje borrhål, ventilationshål och lager av färg ger övertygande bevis
för att stödja historien, illustrerar den gräsrotsnivån motorsport genomfördes på under 50-talet.
Den något slumpmässiga registerhållning av
team och arrangörer innebär att bilens historia
bygger mycket på indicier. Men med tanke på
den stora volymen av dokumentation, fotografier
från perioden, fysiska bevis, och de inspelade uttalanden av de män som ansvarade för att bygga
och köra race med den, är de flesta experter och
historiker överens – AHS-3804 är verkligen en
riktigt historisk Austin-Healey och en av de mytomspunna "SPL" Special Test Cars.
Sedan 2007 har "Millie" (som hon är känd för
efter sina tre Mille Miglia framträdanden!) ägts
av en passionerad entusiast som har kämpat för
bilens bevarande.

Sedan Fred Hunters bortgång har ännu fler bevis på bilens otroliga historia grävts fram tack
vare den nuvarande ägarens mödosamma ansträngningar. Bilen bär varje ärr som ett hederstecken, och är en enormt viktig del av motorsportens historia.
Erbjuds nu i 100S specifikation som när den
senast lämnade fabriken, med sin korrekta, matching numbers 100S-motor och låda, de flesta
av dess ursprungliga karosseridelar, och otaliga
andra unika beslag. Med i försäljningen följer en
imponerande historikmapp med korrespondens,
bilder, ovärderliga videofilmer av när Geoffrey
Healey och Roger Menadue inspekterade bilen,
Healeymemoarer, reservdelar, och även en kopia
av teamets snabblyftdomkraft.
Originaltoppen har tagits bort och bevarats, och
en korrekt reproduktion 100 S-topp monterats i
dess ställe.

Denna historiska Austin-Healey är en "helig
graal" för märkesentusiaster och samlare över
hela världen. Med exceptionell härkomst, är det
en synnerligen åtråvärd och mycket lämplig och
välkommen bil för exempelvis Goodwood, Mille
Miglia eller Le Mans Classic, eller för ”bevarandeklass” utmärkelser på de mest exklusiva concours.
Försäljningen av "Mille" utgör en engångsmöjlighet att förvärva en av de viktigaste bilarna i det anrika märkets historia!”
Red./ Så långt auktionsfirmans säljannons,
jag har inte försökt värdera korrektheten,
och min översätting kan vara lite haltande,
men för intresserade så finns hela prospektet på nedan länk:
https://hymanltd.com/VEHICLES/68051955-AUSTIN-HEALEY-100S/
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Healey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller
sålt delar och annonserna ska tas bort!
Då slipper ni ett antal onödiga påringningar och mejl.
Glöm inte att regelbundet kolla på hemsidan, där dyker
ofta annonserna upp först, och med större bilder!

TILL SALU

Sufflett till AH 100!
Nya sufflett till AH 100, som vi skaffade för
cirka 25 år sedan (!).
Eftersom röd sufflett inte passar på min röda
bil tänker jag sälja
den. Fler bilder
på nätet!
Nypris idag över
4 500 kr.
Finns på Lidingö.
Kan skickas på köparens bekostnad!
Prisidé: 2 500 kr eller bud.
Helen Elmgren, Tel. +46 70-774 81 25,
E-post: helen.elmgren@telia.com

TILL SALU
Parts List och Topplock Healey 100/6

Clas Arleskär.
E-post:
clas@
workshealey.se
Finns i Tranemo

TILL SALU
Sufflettställning Austin-Healey
BN4-BT7

på Black & Brown Inn,
Tills vidare inställda.
TILL SALU
Delar till Healey 100.
En motorhuvsplåt, ingen ram och lite uppklippt. Pris 300 kr
Framvagn 2 st.
hjulnav, 5-bult utan
hubbar men med
bärarmar. Pris 500
kr
Hämtas
Gärsnäs
(Simrishamn).
Ragnar Tengstrand, 070-662 81 952
ragnar.industridesigner@gmail.com

TILL SALU
Avgasrör för AH 3000 Mk3
Parts List för Austin Healey 100/6. Komplett
men lite smutsig pärm.
NOS topplock till en 100/6.
Begagnat topplock till en 100/6.
Fler bilder på nätet!
Pris: Kom med bud! Det skall bort – fri prövningsrätt
Sven Lundin, Finspång,Tfn: 070-260 99 50
E-post: sven.lundin@hydro.com

TILL SALU
Momo Super Indy träratt 14”.
Inklusive nav till Sprite.
Beg. 1 500 kr

Pubkvällar

KÖPES
Austin-Healey 3000 BJ7 eller BJ8.
”Good running order” eller motsvarande.
Johan Strömstedt. Tfn 070-820 29 06
E-post: johanstromstedts(@)gmail.com

Helt nya och omonterade.
Bestnr. ESX 142 och ESX 143.
Inga upphängningsfästen. Ett
felköp.
Dessa rör och dämpare passar
efter främre flexrören och fram
till de tvärgående dämparna.
Finns i Ramlösa.
Hämtpris 900 kr.
Ett fyndpris för den som behöver sådana!
Per Mauritzson
Mobl: 070-279 38 10,
perake.mauritz@gmail.com

Du har väl inte missat att du kan göra din
personliga logotyp på tröjor och jackor från vår nya
engelska leverantör?
Några exempel nedan.

Ny, aldrig använd. Inte NOS, men från känd leverantör, så den ska säkert passa/fungera.
Felköp, har legat på hyllan ett tag. Pris idag i
England 255£ + moms och frakt.

Pris: 2 000 kr. (eller kom med ett bud!)

Baksätesklädsel BJ8 3000 (och ev. BJ7,
men där ska det egentligen vara bredare ”remsor”). Till baksätespottorna Rött läder med
röd piping.Varit monterat. Inte perfekt men
mer än OK! Fler bilder på hemsidan!
Hämtas Oskarshamn eller levereras på ngt av
årets RHK-race eller frakt på köparens bekostnad.
Pris: 800:- (eller bud!) Anders Lotsengård,
E-post: anders@anlon.se Mob 070 580 13 83
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Nu tar vi nästa steg! Nytt REGALIASORTIMENT i internationellt samarbete!
AHCS har öppnat ett samarbete med Engelska Healey-klubbens regalialeverantör ”LOGO THAT POLO”. Målsättningen är
att erbjuda ett bättre anpassat sortiment och förenkla vår hantering.
Sortimentet blir väsentligen bredare och håller bra kvalitet samt att vi får mycket förmånliga priser både på produkterna och brodyren tack
vare bolagets specialisering och stora volymer. Portokostnaden blir högre men totalt får vi ett bättre pris än vad som gällt på de egenproducerade produkterna. Framöver kommer det att finnas ett antal produktprover vid våra träffar för att visa det nya jättefina sortimentet.
Vi behåller de unika svenska produkterna såsom vagnsmärken, dekaler med mera här i Sverige som ni beställer som vanligt.
Så här beställer ni av det nya sortimentet:
1. Gå in på vår hemsida, klicka på ”Regalia” som vanligt.
2. Klicka i rutan ”On Line Regaliashop” så kommer du till ”vår” butik med vår logo på produkterna.
4. Välj plagg/produkt och klicka i storlek, färg och välj vilken av våra två logos du vill ha samt om du dessutom vill ha ditt namn
(”personalisation”) eller bilmodell etcetera broderat.
5. Lägg dina varor i den markerade kundvagnen ”Add to cart” vartefter du är nöjd med dina val.
6. Bestäm därefter betalningssätt via Pay Pal eller kredit/betalkort.
7. Tänk på att det tillkommer portokostnader. Som exempel: Jacka, fleece 204 SEK, pikétröja 180 SEK, mindre brev eller paket 60–88
SEK. Det lönar sig alltid att beställa lite extra som kan hjälpa till att bära fraktkostnaderna.
Kommer ni ihåg att vår trogne medlem Lennart Bergström skänkte 100
st inplastade affischer till vår klubb
föreställande samtliga Healeymodeller från början till slut?
Ett fint tidsdokument som borde pryda
alla våra garage eller varför inte på hedersplats över öppna spisen eller som
Julklapp till Healeyentusiasten.
Samtliga intäkter är avsedda till att förhöja stämningen på någon av våra sammankomster.
Lennart har gjort detta som ett tack till
AHCS för all glädje klubben givit honom under många år.

Nytt utförande klubbmärke och
klubbdekal!
Nu med rätt klubbmärke och nya
storlekar.
Fräscha upp din jacka etc. och din bil
med rätt klubbmärke.
Priset? Endast 25:- per styck!

Vi hjälper till att minska miljöbelastningen!!
Klubbmärke broderat tyg NYTT!
Storlek 9 x 5 cm.

Klubbmärke dekal NYTT!
Storlek 13 x 7 cm.

Runda 67 mm
Wings 150 x 120 mm

Paraply ”golfmodell”
grön/vit resp svart/röd
250kr; blå/gul: 275kr,

Klubbkeps: svart, blå, 120:Vagnmärke 280 kr

Broderade tygmärken.
Snygga färger och tydliga detaljer.
Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer
Pris endast 25:Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blusen,
blazern, kepsen, overallen!

Nyckelring DHMC 140:-

Beställ vår nya miljökasse av tyg så
minskar du användningen av engångskassar.
Kassen är utformad som en rejäl bag
med bälg både i sidan och i botten.
Snyggt designad i ett grovt svart bomullstyg av hög kvalité med klubbloggan tryckt i rött.
Storlek 38x41x12 cm. Använd den vid
dina dagliga inköp, eller till att lägga
vinflaskan och dansskorna i då du går
på fest!
Varje bil i familjen behöver minst en
kasse! Pris 145:-

En smart Bag!

”Lennarts Healey Poster”

Inplastad, storlek 40 x 57 cm,
pris 125:- inkl. porto
(och kommer ni till Stjärnhov, – trevligt
med besök här ute på landet – och hämtar den eller köper på Årsmötet eller vid
ngt race kostar den bara 100:-!)

Knapphålspin 20kr. Slipsnål 20kr. Slipsklämma 30kr.
Klubbmärke 20 kr

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Ge bort eller ge dig själv
AHCS:s nya weekendbag!
Exklusivt designad i blågrå stentvättad
canvas med detaljer i nästan äkta läder
och med välsytt snyggt blå/vit randigt
foder.
- Både bärhandtag och bred axelrem
gör den bekväm att bära med sig.
- Rymligt skofack på sidan för att skydda smokingskjortan och balklänningen.
- Fickor med dragkedja på ut- och insidan hjälper till att hålla ordning under
resan.
- Storlek 54x30x21. Bra storlek som
passar fint in i våra rymliga bilar!
Pris 645:-

Beställ regalia NU (annars
glömmer du det!) genom att
gå in på: www.healeysweden.com/regalia eller
maila:
mfrieberg1@gmail.com
Du kan även ringa Micke på
076-282 80 99.

För tröjor/skjortor etc
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer
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KAMPANJ
#511083

VERKTYGSVAGN MED TUMVERKTYG, 143 DELAR

Verktygsvagn med totalt sju lådor varav fem av dessa är fyllda med verktyg i tum som täcker det större behovet i verkstaden och entusiastgaraget. Verktygen av
krom vanadiumstål är snyggt sorterade i skumgummiinlägg med bestämd plats och uppmärkning för varje verktyg. Detta hjälper en att hålla ordning i vagnen vilket
besparar tid, eftersom man hellre använder verktygen istället för att leta efter dem!

4.995KR
8.085 KR

KAMPANJ

7.450 KR

VERKTYGSVAGN MED TUMVERKTYG, 143
DELAR

Verktygsvagn med totalt sju lådor varav fem av
dessa är fyllda med verktyg i tum som täcker det
större behovet i verkstaden och entusiastgaraget.

NY
#498003

19.750KR

SERVICELYFT, 3 000 KG, ELSPÄRRAR

Lämplig lyft för däckbyten och jobb utmed bilens sidor.
Mekaniska spärrar som frigörs med elektromagneter via
manöverpanelen

#513923

POLERSATS I VÄSKA, ROTERANDE

Komplett kit med allt du behöver för att komma igång med
maskinpolering. Innehåller PELA roterande polermaskin,
Pratts polermedel, polersvampar till vardera steg,
mikrofiberdukar och Pratts lackförsegling.

39.900KR
#497945

FYRPELARLYFT MED FRIHJULSLYFT

Fyrpelarlyft med frihjulslyft, mekanisk frigöring av
säkerhetspärrar och justerbara körbanor, 3500kg.

#512788

4.995KR

MEKANSIKA HJULDOLLYS 4 ST

Set med 4 st mekaniska hjuldollys som man sätter
framför och bakom bilens hjul och pumpar - då lättar
bilhjulet från golvet och man kan enkelt flytta runt
bilen. Aluminiumrullar som behåller formen och
roterar mot däcket. Med mekanisk spärr.

14.449KR

#519759

GARAGEINREDNING GUL

En komplett garageinredning med verktygsvagn i rött- och svartlackerat utförande. Skåp av helsvetsad
konstruktion som enkelt monteras ihop till en stabil modul. Mängd praktiska skåp, lådor och utrymmen för
förvaring och upphängning av dina verktyg med tillbehör till garaget. Medföljande bänkskiva av rostfritt stål
ger dig en både tålig, snygg och framförallt välkomnande arbetsyta.

#513880

2.999KR

VERKTYGSVAGN MED 7 LÅDOR

Grå-svart verktygsvagn med 7 st lådor som matchar
våra storsäljande vagnar med verktyg. Lådorna är
kullagrade och försedda med gummimattor så inte
verktyg och annat innehåll inte ska glida runt.

KUNDTJÄNST
info@verktygsboden.se
033 - 20 26 50

Enthusiasten 160 Mars 2021 arbex.indd 32

1.695KR

#502989

2.995KR
3.388KR

HÖGLYFTANDE DOMKRAFT 2,5 TON

Höglyftande verkstadsdomkraft med extra låg
profil - Lyfthöjd 80-795 mm. Vilket gör den perfekt till
sportbilar. Stabil konstruktion av stål.
Max. lyftkapacitet 2000 kg.

#511754

37.757KR

SAXLYFT, HÖGLYFTANDE, 3000 KG

Saxlyft för montering ovanpå golvet, fyra
hydraulkolvar gör att lyften bara är 105 mm hög i
nedfällt läge.

2.795KR
#513137

PUNKTSVETSTÅNG

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för
karosseriarbeten i karosseriplåt i max 1,5x1,5 mm.
Med utbytbara spetsar.

#510425

16.900KR

TVÅPELARLYFT, 4-TON

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande
lyftarmar som är lämplig till personbilar och
mindre transportfordon. Perfekt lyft för garaget.

BUTIKEN I BORÅS
Källbäcksrydsgatan 1
Mån-Fre 08-17, Lör 09-15
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Vi reserverar oss för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

#511083

4.999KR

FÖRB
OKA

