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dröm m en om en au sti n - h ealey

I samband med 
GranTurismos 
klassikerguide 

berättar Robert 
Petersson om  

sin Austin- 
Healey, en bil  

med brokig 
historia.

text: roBert Petersson. 
foto: Peter gunnars och 

tidigare ägares alBum.
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deT kAn kosTA ATT låTA 
känsloRnA dRA IväG med en 
– men vAd voRe klAssIkeR- 
väRlden uTAn känsloR …

Det var inte alls meningen, men så börjar det 
snurra i skallen och man är torsk. Ni känner säkert igen känslan – den 
när man säger till sig själv att "nää, inte ska väl jag ha en sån …", och så 
slår man till ändå!

Precis så gick det till när jag köpte en Austin-Healey – igen! 
Det var förra våren och som vanligt kliade det i bilköpartarmen när 

den första vårsolen gjorde sig påmind. Jag råkade nämna för en bekant 
att jag – som varit med i Austin-Healeyklubben sedan 1970 och haft ett 
flertal bilar av märket – aldrig ägt en 3000. Han sa genast:

– Men du, jag har en kompis som har en fin 3000, MK I, ombyggd till 
"Sebring" race-stuk och som han kanske kan övertalas att sälja …

Gissa hur det gick! Just det, det är den bil ni ser på bilderna – men då 
hade jag ingen koll på hur rutten den egentligen varit. Då vete sjutton … 

Nu var det istället en provtur som fällde avgörandet. 
Vilken bil! Det var något helt annat än de gamla fyrcylindriga Healey 

100 jag ägt – den påminde mer om den legendariska racern "SID 1" jag 
hade förmånen att tävla med på Silverstone sommaren 2009, se Sport-
bilen/GranTurismo Nr 5/2009. 

Snabb styrväxel, tät, rakskuren låda och en vridstark, vrålande rak 
sexa vars sång kunde framkalla gåshud hos den mest förhärdade bilha-
tare. Ett måste helt enkelt. 

Säljaren såg nog att det lyste torsk i mina ögon och efter att vi skakat 
hand på affären fick jag del av detaljerna i hela historien. Det visade sig 
att bilen hade varit så nära att skrotas att det nästan är skrämmande …

Enligt det certifikat från "British Motor Industry Heritage Trust" (se 
sidan 58), som man kan beställa för alla BMC-byggda bilar, byggdes 
chassinummer H-BT7-L/11966 26–29 augusti 1960 och skickades från 
fabriken den 6 september med slutdestination Portland, USA. 

Då var den "Colorado Red" med röd inredning och svart sufflett. Den 
hade utrustningen "ekerhjul, överväxel, justerbar rattstång, laminerad 
vindruta, Roadspeed-däck, värmepaket, och svart hardtop". 

Som ni ser på föregående uppslag hade den levt ett ganska tufft liv i 
USA under dryga 30 år, innan en barmhärtig själ importerade "skrotet" 
till England i början av 90-talet och gjorde den renovering som ligger till 
grund för dagens skick. 

Denne "Mr Humphreys" verkar dock inte ha varit någon slarvpelle 
vars huvudsyfte varit att snabbrenovera en bil för att tjäna pengar. Istället 
har han lagt ner en obeskrivlig möda på de minsta detaljer och allt finns 
dokumenterat med kvitton som jag fick med bilen. 

Karossarbetet gjorde han själv, men som exempel kan nämnas att 
han låtit Vintage Restorations i Tunbridge Wells renovera varje instru-
ment och att bara renoveringen av temp-och bränslemätarna gick på 
188 pund. 

Intressant nog hade han en idé med sin renovering – han byggde en 
"Sebring-lookalike", en till stor del utseendemässig kopia av fabrikens 
tävlingsbilar som körde Sebring 12-timmars 1963 och 1964. 

Det betydde bland annat att framskärmarna fick ventilationsgälar, 
stötfångarna rationaliserades bort, en speciell grill installerades, hard-
topen fick en ventilationslucka och att hela härligheten lackades Healey 
Blue med hardtop i Old English White. 

Vidare gjordes det urtag i karossen som fabrikens racerbilar hade 
för att man skulle komma åt att meka med Weberförgasarna som 
också installerades i samband med att den knappt slitna orignalmotorn 
fräschades upp. Av någon anledning var mekaniken i 50- och 60-talets 
brittiska bilar vanligtvis av betydligt bättre kvalitet än karosserna. 

Och så det kanske svåraste av allt – bilen byggdes om från 
vänster- till högerstyrd! 

Och så gick jag som svensk och 
köpte en vänsterstyrd bil ombyggd till 
högerstyrd! Idiot tänker du, men i det här 
fallet kändes det helt rätt. En "Sebring" ska 
ju vara högerstyrd! 

Det var ju dessutom just att den var i 
detta modifierade utförande som fick mig att 
falla för den. Hade den "bara" varit en vanlig 
Healey 3000 kunde jag ju ha jämfört den med 
många andra.

Men förhistorien är inte slut än, tio år innan 
jag köpte den 2011 bestämde sig renoveraren 
för att gå vidare och bjöd ut bilen på auktion hos 
H&H i Buxton den 14 februari 2001. 

Till höger ser ni den intressanta rapporten från 
auktionen i det brittiska magasinet Classic Cars, 
våren 2001. Deras dåvarande auktionsexpert Julius 
Thurgood beskriver där hur "min" bil såldes "alldeles 
för dyrt på känslomässiga grunder".

Auktionen innehöll tre Austin-Healey 3000 i snar-
likt skick: "Very Good+" för att citera tidningen. Det 
var min bil, som kosmetiskt påminde om en fabriks-
racer, en helt normal totalrenoverad 3000 – samt, och 
det är där det blir intressant – en av de riktiga fabriksbi-
larna från Sebring 1964 …

Min hade en "estimate" på 18 000 till 22 000 pund, 
den vanliga 1 000 pund under det, och fabriksbilen        
60 000 till 65 000 pund. Det senare vore ett extremt rea-
pris idag, men 2001 såg marknaden annorlunda ut. När 
auktionisten Simon Hope lyckades passera 80 000, för att 
senare nå 89 250 pund för 767 KNX som var fabriksbilens 
regnummer, fick han stående ovationer. 

Här blir dock Thurgood lite elak mot min bil, han beskriver 
det som en "emotionell reaktion" på fabriksbilens rekordpris 
som gjorde att min bil till sist nådde 31 762,50 pund, inklusve 
provision. 

Men, som han till sist noterar, "känslor kan kosta – men vad 
vore klassikervärlden utan dem …" 

Han nämner till sist i förbigående hur den "känslolösa" ori-
ginalbilen nådde 22 000 pund. Det är alltså inte bara jag som 
låtit känslorna fara iväg, även om det idag handlar om helt andra 

Ovan ser vi artikeln i Classic Cars om  
auktionen 2001. På stora bilden original-Sebring-Healeyn, 
och på den mindre bilden på vänstersidan den som nu är 
min bil. Längst till vänster kvittot från auktionsfirman som 
visar att Mr Cottle betalade 31 762,50 pund för bilen. 
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Xxxx interiör 
genererar inga 
myspoäng men de 
röda sömmarna 
som ingår i AMG-
paketet livar upp 
en aning. Rymlig 
kupé även för 
storväxta. Instru-
mentpanelen är 
i det närmaste en 
kopia av den 
i SLS. Hög aero-
dynamikkomfort 
med vindavvisarna 
bakom nacken 
(tillval för totalt 
5 000 kronor).

TRo deT elleR ej, men deT äR 
fAkTIskT sAmmA bIl som den nI 
seR I böRjAn Av ARTIkeln. men 
IdAG HAR deT GåTT 20 åR sedAn 

vRAkeT kom TIll enGlAnd.
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den sPecIellA RATTen  
äR en nyTIllveRkAd AsTon 
mARTIn db4-RATT. den HAR 

GjoRTs Av moTo-lITA, medAn 
deT sPecIellA nAv som  

beHövdes äR TIllveRkAT 
Av PeTeR jAye. 
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pengar än för drygt tio år sedan. Den kanske mest intressanta lärdomen 
av just detta fall är att det där vi normalt tjatar om – att det är original-
skick, originalskick och originalskick som gäller – alltså inte stämmer i 
alla fall. Men att, om det handlar om modifierade bilar, målet bör vara en 
bil som modifierats på ett professionellt sätt för att likna någon specifik, 
känd bil från tiden. 

Priserna har dock dragit iväg i takt med att kostnaderna för en reno-
vering far iväg. Magnus Karlsson, Sveriges ledande expert på renovering 
av Austin-Healeybilar (se GT 1/2012), berättar att en helrenovering tar 
mellan 1 500 och 1 800 timmar. Det senare motsvarar faktiskt ett helt 
års arbete. Han refererar dessutom till en bekant i USA som lagt osan-
nolika 2 700 timmar på en Healey.

Det är bara att räkna på vad en expert tar i timpeng – och sedan 
lägga till materialkostnader! Men det faktum att allt fler Austin-Healey, 
och många andra bilar, ändå genomgår professionella helrenoveringar 
är en del av förklaringen till att priserna på fina exemplar ökar. Men trots 
det är det än så länge knappast någon lysande affär att låta ett proffs 
renovera en Austin-Healey.

Större chans att få ihop ekvationen har man säkert om man likt Mr 
Humphreys, som på 90-talet renoverade min bil, har möjlighet att göra 
en stor del av jobbet själv – och inte räknar timkostnaden utan ser det 
som en hobby. Jag vet samlare som satt i system att försöka köpa bilar 
som duktiga entusiaster renoverat – just för att dessa inte räknar sin tid.  

Efter auktionsäventyret gick bilen genom ett par händer till innan jag 
fick tag i den våren 2011. Den siste ägaren före mig var en man med 
bestämda åsikter och god smak, vilket ledde till ytterligare förädling. 

Han hade fått för sig att själv bygga en Healey i Sebring-look när 
kompisen Peter Jaye, ledande renoveringsexpert och underleverantör till 
flera Formel 1-team, fick korn på just det här exemplaret. 

Jaye tillverkade bland annat ett speciellt rattnav så den nya ägaren 
kunde montera sin älskade Aston Martin DB3S-ratt, en ratt jag inte fick 
med, men som gjorde att en nytillverkad DB4-ratt passade. Vidare lyck-
ades han hitta en sportstol i klassiskt utförande som ytterligare förhöjer 
inredningen. 

Den kräsne ägaren tänkte dessutom inte nöja sig med att bilen skulle 
vara en "lookalike", den skulle matcha fabriksracern även tekniskt och 

han lät bygga om motorn till "Fast Road"-specifikation med delar 
från Denis Welsh Motorsport, experter när det gäller racing med 
Austin-Healey. Han toppade sedan projektet med en ny växellåda 
med täta och rakskurna drev med så kallade "Sebring"-utväxling-
ar, samt en förstärkt overdrive och en längre slutväxel. 

Resultatet? En optimal gat-bus-Healey. Inte undra på att 
jag föll som en fura. Men bilen är mycket mer än så. Om 

vi för en stund blundar för det där med att den är 
byggd för att likna en gammal fabriksracer så 
illustrerar den vad man kan göra för att uppda-

tera en klassiker för dagens krav. 
För det första är nästan alla gamla bilar för lågt 

växlade. Tempot på våra vägar är ett helt annat än 
1960, men med en annan slutväxel och skivbrom-

sar runtom går det faktiskt att använda bilen utan att 
känna sig som en stoppkloss i trafiken. 

Vidare uppdaterar dagens experter ofta saker som 
tätningar, det betyder att bilen är ombyggd så att den har 

moderna packboxar istället för filtpackningar vid de in- och 
utgående axlarna i motor och växellåda. Bara det en viktig 

sak för att det inte ska lukta "gammal bil".
 Men min Healey pekar också på en annan aspekt av det 

här med en "modifierad" klassiker och det är att när man väl 
börjat ändra originalutförandet är det svårt att sätta stopp. 

Själv har jag bland annat börjat fundera på att bygga om 
chassit till teleskopstötdämpare istället för "dörrstängare". 

Dessutom kanske ett par andra fälgar, kanske de snygga 
replikorna av Dunlops lättmetallfälgar som bland annat 
Donald Healey använde på sina rekordbilar? 
Så länge man bara gör saker som går att återställa så … g

Ett litet urval 
av alla de kvit-
ton som följde 
med bilen. Det 
visar sig att de 
flesta brittiska 
Healeyspe-
cialister, och 
en rad andra 
företag, varit 
inblandade i 
renoveringen.

När renoveringen var klar 
1998 fick bilen försäkrings-
värdet 25 000 pund, se 
certifikat nedan. Till höger 
den identitetshandling man 
kan  beställa från England 
för 40 pund. Se www.heri-
tage-motor-centre.co.uk  

HAR mAn väl 
böRjAT modIfIe-
RA en bIl äR deT 
svåRT ATT sluTA 
InnAn mAn GåTT 
föR lånGT.

Renoveraren 
försåg den med 
Weberförgasare 

innan motorn 
byggdes om 

till Fast Road-
utförande. Nu är 
de spansktillver-
kade Webrarna 

bytta mot nya 
italienska från 

tidigt 90-tal med 
betydligt bättre 

gång som 
resultat.
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AllA HAR vI väl en bIld  
Av dRömbIlen I HuvudeT. men  
deT äR få fuRunnAT ATT lyckAs  
GenomföRA en så omfATTAnde  
RenoveRInG som dennA. 

fakta / austin-healey 3000 1960
Motor: Rak sexa, 2 912 cm3. Original 124 hästkrafter 
vid 4 600 r/min. 226 Nm vid 2 700 r/min (nu cirka 200 hk).

kraftöverföring: Bakhjulsdrift, 4-växlad manuell låda 
med täststegade "Sebring"-utväxlingar, elektrisk overdrive.

Vikt: Körklar cirka 1 100 kilo.

konstruktion: Stegram, kaross i aluminium, stålplåt. 

fartresurser: Orignal: Toppfart 185 km/h. 0–100 cirka 11 sek.

Övrigt: Det finns en mängd experter på Austin-Healey. Först, 
och kanske störst, är AH Spares, en gång startat av Donald 
Healeys egen reservdelskille Fred Draper. www.ahspares.co.uk
Denis Welsh www.bighealey.co.uk är ledande när det gäller prestanda-
uppdateringar. Magnus Karlsson, www.concourshealeys.com 
från Borås har blivit internationellt prisad för sina renoveringar. 


