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Nästa nummer av Enthusiasten 
kommer i oktober 2013. 

Manusstopp den 1 september

Med Skottland i kärt och färskt minne.

Vi är nu hemma i Sverige igen efter 4th European Healey Meeting i Skottland 
där ca 250 bilar från hela världen deltog. Många inklusive mig själv var lite 
oroliga för vädret men endast regn på måndagen, därefter bättre dag för dag 
och i slutet av veckan högtryck. Mötet, vilket kräver mycket stora ideella in-
satser, var en klar framgång för den engelska klubben. Platsen där träffen gick 
av stapeln var Hydro Spa Hotel i Crieff, en liten stad med 7000 invånare i 
det fantastiskt vackra skotska landskapet med många berg, sjöar och dalgångar 
samt en härlig grönska.

Efter söndagens incheckning och välkomstmiddag var det dags för Concours 
d` élégance nästa dag. Vår klubb befäste verkligen sin ställning som en av topp-
klubbarna i Europa. Fyra svenska bilar anmälda som kammade hem fem priser. 
Börje Engvall med sin tuffa och egenhändigt renoverade Frogeye tog andra-
platsen i modifi erade Sprites samt tredjeplatsen i Peoples Choice. Till historien 
hör att Börje hade åtta månader på sig att renovera bilen 2007-2008 om han 
skulle hinna till vårt 3EHM. Nils Fredrik Nyblaeus som för fjärde gången var 
på prispallen med sin BT7 vann standardklassen Roadsters 100/6 och tidiga 
3000, den bil som jag personligen bedömde som mest original av alla. Odd 
Spandows följde upp med andraplatsen i samma klass. Båda de sistnämnda 
renoverade av Magnus, BMC Borås. Sist men inte minst toppade Lennart Pers-
son de svenska framgångarna med att ta hem första priset i klassen för Conver-
tible BJ7 och BJ8 med sin svarta 3000. En stor fjäder i hatten för Bengt Larsson 
som svarat för den totala uppbyggnaden av bilen. 

Tisdagen var det Swiss Alpine Rally och torsdagen Tulip Challenge. Onsda-
gen däremellan var det ett besök på Knockhill Race Circuit med både bankör-
ning och Autotest där Börje återigen visade framfötterna med en andra plats i 
spriteklassen. 

På fredagen besökte vi Arthur Carters välkända bilsamling innan det var 
dags för Gala Dinner på fre-
dagskvällen där även några 
svenskar kom uppstassade i 
kilt. 

Nästa europeiska Healey-
möte är preliminärt aviserat 
att hållas 2018 någonstans 
i Alsaceområdet. Huvudar-
rangörer blir de Schweiziska 
och Holländska klubbarna. 

Nu blickar vi framåt på 
hemmafronten där det är 
späckat av intressanta träf-
far med bl.a. den populära 
hamnträffen i Nyköping 31 
juli, därutöver får ni inte mis-
sa att anmäla er till vårt års-
möte 30 augusti – 1 septem-
ber på Hotel Selma Lagerlöf 
i Sunne. Där kommer säkert 
många trevliga minnen från 
Skottland att ventileras.

PG Johansson

PG har ordetPG har ordet
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Innehåll nr 129

I nästa nummer (bland annat):

¤  BLY – en tung Healeyhistoria, andra 
avsnittet.

¤  Healey 100 GT – fanns den? Stort reportage 
med mycket bilder!

¤  Resebrättelser Skottlandsmötet
¤  Årsmötet i Värmland – bilder och berät-
telser.

¤  Racesäsongen – Summering av säsongen

RedaktörenRedaktören
Tidningstankar (och så lite race!)

Med detta nummer har jag fullföljt mitt första ”fyranummersår” som redaktör för vår 
tidning. Börjar nog snart lära mig hantverket, men mycket hårslitning blir det (nedan 
bild visar resultatet av detta!).

Kul och spännande är det också. Man får en mycket bredare bild av klubbens verksam-
het och får många kontakter man inte annars skulle ha fått.

Speciellt stimulerande är kontakterna med alla nya medlemmar, som jag nu gör en 
mejlintervju med för att även ni övriga i klubben ska få en ”bild” av de nya. Hoppas 
bara att tillströmningen även fortsättningsvis blir nog att fylla åtminstone en sida i varje 
tidning. Där har vi alla ett ansvar att vara ambassadörer för klubben i alla sammanhang, 
inte bara när vi stöter på icke medlemmar som har Healey.

Vad jag däremot fortfarande saknar är en mer livaktig korrespondens med övriga med-
lemmar. Efterlyser fortfarande mer läsarreaktioner, tekniska frågor och tekniska tips etc. 
Små korta notiser/reportage från gjorda utfl ykter – organiserade möten eller spontana 
– skulle jag vilja ha. Gärna med bilder, jag försöker upprätthålla den fi na blandning av 
bra bilder och text som min företrädare Tommy så förtjänstfullt skapade.

Skulle också gärna se att medlemmar som är ute och åker längs ostkusten slår en 
signal och tittar in ”på redaktionen” (låter stiligt, eller hur?) här i Oskarshamn. Jag är 
tillgänglig för det mesta, och lovar att passar det inte så säger jag det. Ni behöver alltså 
inte känna att ni ”tränger er på”.

Det utlovade reportaget om Healey 100GT har jag sparat till nästa nummer. Jag lovar 
– det är väl värt att vänta på. Mycket intressant information och så Robbans fantastiska 
bilder.

Lovade en kortrapport från racingsäsongens inledning till detta nummer. Den kommer 
här:

Nyblaeus Sverigepremiär på Anderstorp med sin nyköpta 3000 gick alldeles ypperligt. 
Bra fart i både bil och förare gav två bra race med bra placeringar. Både Jocke Glaes och 
PG hade mer eller mindre tekniska bekymmer. PG med både punktering och högljud-
hetsproblem. Kom dock till start i båda racen och farten börjar komma. 

Jocke hade en eländeshelg. Först problem med ny monterad drivaxel, sedan en sam-
manstötning med Jaguar Mk2 i blötan, vilket knycklade till vänster bak ganska rejält. 
Detta fi xades, men vad vi inte upptäckte var att diffen delvis rensats. Han kom därför 
bara några meter innan det var slutkört. Elmons lilla Sprite med ny motor bara rullade på 
(nåja) och hade två trevliga race. Jag själv lyckades inte komma ner i fjolårstiderna även 
om jag inte hade några problem i övrigt förrän i andra racet då jag fi ck slå av på takten 
de sista fem varven pga. kraftiga vibrationer (det var ett framhjulslager som skadats). 
Fick dock redan innan detta se mig distanserad av Nisse.

Kanonloppet på Gelleråsen var mindre problemfyllt, även om Nisses frambroms have-
rerade redan på fria träningen. Genom heroiska insatser av Göran i Eksjö och extralång-
resande hustru Nina ordnade det sig – allt som vanligt under organiserande och fi xande 
av Svanberg. Nisse genomförde två fantastiska race. I båda efter riktigt risiga starter. 
Han jagade upp både mig och de fl esta Elaner och fi ck bra placeringar i de två racen. 

Även Jocke hade bra fart med fi n placering i första racet. I andra hade han bestämt att 
”inte bara släppa förbi” Nisse utan de hade en tät fi ght ett tag. Så tät att både speaker 
och åskådare trodde de varit ihop när Jocke körde av banan. Så var det dock inte, utan 
Jocke vek in höger framhjul när stötdämparen släppte från sina fästen. Tur i oturen, inga 
allvarliga konsekvenser. PG fortsatte sin utveckling och hade i andra racet mycket bra 
fart. Snart är han upp och ”nosar mig i häcken”, det är jag övertygad om. Elmon var inte 
där och för mig var det ungefär som på Anderstorp – fortfarande en bra bit sämre än 
förra årets tider. Är det gubben eller bilen som börjar bli gammal, tro …

Men kul och trevligt hade vi alla under 
båda helgerna, ibland mer, ibland min-
dre men aldrig tråkigt. Depålivet är en 
lisa för själen med trevlig samvaro och 
glam mitt i det dödsallvarliga (?) race-
åkandet.

Missa inte att titta in i Healeydepån 
om du är ute på någon tävling. Är snart 
största (och redan den trevligaste!) de-
pån under racen!

Anders Lotsengård    
              Redaktörn – inte på men mellan lyset!                 

RegaliashopenRegaliashopen
REA - Lagerrensning!REA - Lagerrensning!

Tennmodell AH 100 40:- REA

Piké TEHMIS grön 40:- REA

T-shirt 40-årsjub.  40:- REA

Fleeceväst vändbar Large sista 
exet! 500 kr
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Grillfest på Ekebo & Nyköpings Hamnträff  den 31 juliGrillfest på Ekebo & Nyköpings Hamnträff den 31 juliGrillfest på Ekebo & Nyköpings Hamnträff  den 31 juliGrillfest på Ekebo & Nyköpings Hamnträff  den 31 juli
Välkomna alla klubbmedlemmar och Healeyåkare hem till oss på Ekebo, Tunaberg, utanför Nyköping den 31 juli. Vi upprepar
traditionen och bjuder på grillat i trädgården på eftermiddagen från kl 13.30. Ni får gärna komma tidigare om ni vill.

På kvällen åker vi alla Healeys in till Nyköpings hamn där det är traditionell Hamnträff med tema Engelska bilar. Se
sallskapet.sesallskapet.se. 

Förra året kom det hela 267 bilar till hamnen – all time high sedan hamnträffarna startade för 27 år sedan. Hem till oss kom det drygt 
20 bilar.

Avfärd från Ekebo senast kl 17.
Anmäl gärna om ni kommer till n.nyblaeus@telia.comn.nyblaeus@telia.com. Då kan vi också reservera plats i hamnen för rätt antal bilar och sända er en.

vägbeskrivning till Ekebo. Vid ihållande regn inställes grillningen. Detta meddelas senast kl 10 den 31 juli via mail till de som anmält sig.

Varmt Välkomna!
Nina & Nils-Fredrik Nyblaeus  (Kanske blir invigning av nya garaget också, eller? Reds anm.)

”Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt ...””Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt ...”

De mest korvsugna kom tidigt !

E   litet bildkollage från förra året (och e   garagebygge i full gång!).

Som morfars trampbil – Som morfars trampbil – 
fast större!fast större!
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Vi hade bilat upp från Umeå och första var-
dagen 1973 skulle jag börja vikariera som di-
striktsläkare på tre-läkarstationen i Boden, 400 
km öster ut. Före helgerna hade vi kört upp vårt 
sparsamma fl yttlass och lämnat Gunillas Volvo 
Amazon i Boden. Till Tärnafjällen, 400km 
från Umeå, tog vi Healeyn, på bakluckan satt 
våra slalomskidor fast på en bagageställning. 
Ställningen hade skidställ så att de stack upp 

över biltaket. Ställningen var fäst på bakluckan 
och stödde mot den med fyra gummifötter. 

Jag hade kört Healeyn två vintrar före med 
få problem. Hade haft en mindre avåkning då 
jag lagt ur överväxeln men väntat med att ac-
celerera. Accelererade gjorda jag i stället när 
jag hade svängt ut för att köra om och när 
överväxeln då gick ur så var vänster bakhjul på 
den isiga mittsträngen – jag sladdade in i snö-
vallen. Annars hade jag hyfsad koll i kurvorna 
trots ibland uppställ med fyrhjulssladd. 

Däcken var dubbade och i Östersund hade jag 
låtit göra snabblänkar som kunde spännas runt 
hjulet för bättre fäste, men naturligtvis bara 
brukas i låg fart. De låg i skuffen. 

Redan 1970 hade jag låtit Guss i Gustavs-
berg montera in en ”skräddarsydd” störtbåge 
som tillät att köra med suffl ett uppe eller nere. 
Fyrpunktsbälten hade jag själv satt in. Vi hade 

redan då hjälmar, en tekniker på hörcentralen 
på sjukhuset i Umeå hade konstruerat en in-
terkommunikationsanläggning, med mickarna 
från ett japanskt fl ygplansheadset mm. 

Nåväl, tillbaka till den aktuella historien: 
Sent på nyårsdagens eftermiddag lämnade vi 
Tärnaby. Efter 56 km, i nivå med älven, når 
man de beryktade Brånavikskurvorna där ”Blå 
vägen” kurvar sig vänster, höger, höger, vän-

ster, höger och uppförsbacke.  Vägen är och 
var bra, ganska bred och lagom doserad. Under 
barmarksförhållanden en härlig kurva framfö-
rallt i riktning uppåt, mot sydost. Men då vi 
kom där, inte alls i hög fart, var vägen glashal. 

Ganska raskt släppte bakvagnen, jag pare-
rade men retursladden var än värre för att inte 
säga nästa sladd. Den resulterade i att vi snur-
rade runt ett halvt varv. 

Jag minns så väl än i dag hur jag tafatt för-
sökte styra – tittande i bakåt när vi for bak-
länges uppför vägen in i nästa kurva. Där tog 
det stopp, in i en hög snövall och vi voltade ett 
helt varv. Hamnade slutligen en meter utanför 
vägen – på hjulen men i motsatt färdriktning – 
i mjuk snö.  

Gunilla brukade ha en äldre skinnjacka på 
höger axel som skydd mot kalldrag. Vi körde 
uppcabbat. Hon hade dragit skinnjackan över 

huvudet när jag sa ”att nu går vi av” och hade 
inte uppfattat att vi voltat. 

Vi satt fast bra i våra bälten och fi ck inga per-
sonskador. Störtbågen fi ck nog ta emot ringa 
våld men suffl etten blev lite sned och skidorna 
for av. Vi hittade dem och skidstället, men ena 
gummifoten försvann i snön. Vi stoppade dit 
en handske som skydd. 

Det var inte helt enkelt att få upp bilen på 
vägen igen. Vi skottade fram den 
ur snön, fi ck med händerna frigöra 
framhjulen, där hjulhusen var fulla 
med snö. Det var svårt att stå på 
vägen i backen eftersom det var så 
halt att man gled. Vi lyckades få 
en lastbil att stanna. Med bogser-
lina drog han oss baklänges upp ur 
snödrivan. Ut på vägen kom bilen 
som korken ur en champagnefl as-
ka. Höger sidoruta var sönder, men 
knappast något glas i bilen och inga 
skärskador. Höger bak och höger 
framfl ygel buckliga, men hjulen 
gick runt.

Vi körde 10 km vidare i låg fart 
tills vi kom till Forsnacken som låg 
i mörker. Där hittade vi ett stort ga-
rage där vi skar till en masonitbit 
att sätta i stället för sidorutan. 

Strax efter Slussfors gick det en 
liten, mycket krokig väg öster ut, 
kallad krokiga banan eller pytonvä-
gen. Den var så krokig att det fanns 
risk för att köra in i eget släp, och 
många barn har kräkts efter den 

vägen. Vägen mynnar i Sorsele och är nu om-
byggd och tål ganska hög hastighet. 

Efter avåkningen körde jag mycket försik-
tigt hela vägen till Boden. Vid varje tendens 
till sladd blev jag rädd. Det satt i under ett helt 
år. Jag är ända sedan dess inte lika förtjust i 
fyrhjulssladdar som förr. Sakta passerade vi 
mörklagda byar för att slutligen ganska trötta 
glida in i Boden en tidig morgon. Sedan dess 
har vi och störtbågen en varm relation och den 
åker sällan av. Fyrpunktsbältena har förny-
ats liksom hjälmarna som vi har försett med 
Cardos trådlösa system och används vid lång-
körning. 

Nu kör jag inte på vintern och dubbdäcken 
har torkat för länge sedan. Skidstället kastades 
då vi fl yttade till Umeå, men snabblänkarna 
har jag sparat – man vet aldrig vad som händer 
här i trakten av polcirkeln!

Brånavikskurvorna
eller

”När jag insåg a   jag inte kunde köra med fyrhjulssladd”                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Text och foto: AText och foto: Anders Lindmannders Lindman

– Gunilla och jag hade fi rat in nyåret 1973 i Tärnafjällen. Högfjällshotellet i Hemavan var fullt med folk på nyårsafton. Ute 
var det kallt men en varmfront på väg in med stormvindar tog med sig taket på sittliftens toppstuga vid Laxfjället i Tärnaby.  
Vinden var så stark att den lär ha snott liftstolarna runt. Stora delar av dalgången efter Umeå älvs övre fl öde låg i mörker 
dagen därpå, elnätet hade brakat ihop. På vägarna rann det ut vatten som frös och gjorde vägen mera lik en skridskobana än 
landsväg.
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I rallyskogarna i norra Västmanland där jag 
växte upp var man ju inte så bortskämd med 
sportbilar. Det fanns väl en och annan MG(B), 
Triumph (Spitfi re eller GT6) och så BP-mack-
föreståndarens Alfa 1600 GTJ, men Austin 
Healey, det var något helt annat.

Efter att ha lekt med en rostig Fiat 124 Sport 
Coupé (bortom räddning) ett par år, så köpte 
jag min första Sprite (Mk2) av en studiekompis 
i Linköping 1981, ett icke komplett pussel av 
delar, som många år senare såldes vidare för 
ett annat, något mer komplett pussel, i form en 
Frogeye. Den fi nns kvar och delar, i väntan på 
prioritering, vindsyta i verkstan med en rostig 
Cooper S som Mr Aggestig ska renovera någon 
gång – men det är en helt annan historia.

I samband med Spriteköpet 1981 gick jag 
med i klubben och även om det tog nästan 
10 år innan jag blev en mer aktiv medlem så 
öppnades ögonen alltmer för engelska bilar 
och Healeys i synnerhet. Tidningen Automobil 
gjorde ett specialnummer med bland annat 
Gunnar Bergers 3000 i någon gång i mitten av 
80-talet – det spädde på habegäret, minst sagt. 

Runt 1988-89 började vi hänga på Röda 
Kaféet i Fittja och då fi ck jag chansen att 
studera bilarna lite närmare.  En kväll kommer 
Lennart Bergström dundrande med sin djupblå 
3000 med hardtop i samma färg. Hela bilen 
lyser av rå attityd och vilket ljud ... OK, nu vet 
jag vad jag vill ha!

Tillbaka till när det började i november 
1999. Jag och Per Schoerner deltar som 
representanter för Healeyklubben på 
förbundsstämman. På lunchen delar vi bord 
med Rolls Royceklubbens deltagare och har 
en trevlig pratstund om allt och inget. Efter en 
stund säger en av dem att han sett en annons på 
en Austin Healey 3000 i morgonens DN. Det 
tillhör ju inte vanligheterna, så vi spekulerar 
lite om vad det kan vara för bil. Hemma från 

stämman letar jag efter annonsen, jodå en 3000 
-63 till salu i Spånga. Kort samtal till ägaren, 
”ja bilen fi nns kvar, några har ringt, men kom 
och titta du”.

När garageportarna i Spånga öppnas dagen 
efter får jag se bilen som jag har hört så mycket 
om, men aldrig sett annat än på suddiga bilder. 
Ulf Lydholms bruna BJ7:a med reg.nr BLY045. 
Breda kromade Cobra-fälgar, skärmbreddare, 
Weber 45:or, kromade headers och generator 
mm, Grant-ratt, Jaguar-instrument och 
störtbåge. Råfrän sa Bull! Den startade, men 
gick rätt risigt. Klart jag var intresserad, även 
om bilen kanske avskräckte lite. Historierna 
som berättats innehöll ju mycket häftigt, men 
även en hel del på minussidan, plastfront, 

tveksamma lagningar, långt från original etc. 
Men det fanns ju en historia också och det 
är ju inte så ofta det dyker upp en körbar bil 
till ”rätt” pris, tankarna malde, men vad tusan 
... En vecka senare hade jag lockat med mig 
Bosse Johansson för att få lite moraliskt och 
tekniskt stöd och hans synpunkter. Bosse dök 
ner under huven och fl yttade tändkablar, sen 
gick den ganska rent i alla fall! 

Det visade sig att säljaren hade köpt bilen 

av Ulf 1978 och sedan kört den några år, men 
därefter blivit mestadels stående. Nu hade 
han insett att det var dags att gå vidare med 
andra fordon. Vi enades om ett pris och en 
vecka senare hämtade jag den med släp. Efter 
tillfällig parkering ett par månader hos Robert 
Eriksson i Huddinge fi ck jag hyra garage i 
ett grannhus där jag bor. Planen var att göra 
den besiktningsbar och sen sortera ut hur den 
funkar innan en mer omfattande renovering 
påbörjas. I efterhand ett klokt beslut som 
dessutom resulterat i många roliga mil både 
i Sverige och i England, inte minst 2002 i 
samband med 50-årsjubileumet av Healey 
100.

Under våren 2000 renoverades förgasarna 
och fördelaren av 
Ronwill. Ägaren, 
en bestämd 
person med klara 
synpunkter på 
vad som gäller, 
ville först att jag 
skulle köpa nya 
Webrar. Det hade 
jag inte råd med, 
så jag insisterade 
på att han skulle 
fi xa dem. När jag 
sen hämtade dem 
efter en vecka så 
hade han svängt 
helt. ”Dom här 
måste du behålla, 
har spjällaxlar i 
mässing, alltså 
tillverkade före 

1963...”. Begreppet tidstypisk modifi ering fi ck 
en ny innebörd med det. 

Ny tank köptes. Ekerhjulsservice renoverade 
fälgarna. Nya däck monterades och i mitten av 
sommaren kunde första provturerna tas. Dock 
tyvärr lite för sen för att vara med på klubbens 
årsmöte som det året var i Stockholm.  Nu gick 
den bra, riktigt bra och med ett mäktigt ljud. 

Om man ska vara ärlig så var ju skicket 
sådär, såklart hade också många års förvaring 

En BLY-tung En BLY-tung 
historia om historia om 
en Healey en Healey 
som överlevt som överlevt 
trots e   tu    trots e   tu    
liv.liv.

Text och de fl esta bilder:  Text och de fl esta bilder:  Anders Gustafson   Anders Gustafson   

Det  började på MHRF:s förbunds-
stämma hösten 1999 – eller egentligen inte. 
Första gången jag på allvar ”såg” en Big 
Healey måste ha varit på ett skivomslag 
med rockgruppen 10CC i mitten av 
70-talet – ”How Dare You” tror jag den 
hette, skivan alltså. 

Ulf Lydholm med BLY på Ostermansutställningen 1974. Med nyinmköpt SID1 på bilden 
bakom.                                                                                Foto från Ulf Lydholms album.
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gjort sitt. Främre schroud och vänster skärm 
i plast verkade vara minnen från tiden innan 
den importerats till Sverige 1973. Utöver en 
hel del spackel så var trösklarna förstärkta på 
insidan under golvet, dörrarna hade fått ny plåt 
på gavlarna och under. Inte vackert, men helt 
(och tjockt!). Ramen föreföll dock vara ok och 
under de cirka 2500 mil som jag kört bilen så 
jag aldrig märkt några sneddragningstendenser 
eller ”shuttle shake” alls. Kanske lite märkligt 
med tanke på vad som sen framkom när jag 
2011 plockade ner bilen. Bland annat sprickor i 
ramen vid motorfästen mm.  Oljekonsumtionen 
var lite väl hög så efter Englandsresan 2002 
helrenoverades toppen. Kommande vinter 
ägnades åt att installera nytt elsystem och ny 
instrumentpanel med original-instrument. Jag 
tog bort störtbågen och gjorde några tillfälliga 
rostlagningar i golvet innan det målades 
och nya mattor lades in. Nya stommar till 
stolarna köptes och ny klädsel och inredning 
monterades.

Under åren har jag sen byt ut och kompletterat 
med sådant som varit felaktigt eller slitet. 
Motorhuven lyckades jag linda runt vindrutan 
efter första besiktningen. Den hade rensats från 
alla säkerhetshakar och annat ”onödigt” i sitt 
tidigare liv och satt endast med utanpåliggande 
”race-krokar”. Jag missade att sätta dit dom 
efter besiktningen och vinden tog den. Bosse 
Johansson hade en huv stående med alla 
delar intakta. Den inhandlades, fi xades till, 
lackades och monterades. Enda minnet från 
den incidenten är ett ärr i förarens panna. 
Läkaren hade vissa svårigheter att visualisera 
hur jag lyckats få en motorhuv i huvudet, men 
han tyckte snittet var snyggt. Sju stygn och jag 
vägrade bedövning – nått straff ska man väl 
ha. Tänkte nog mest på att det är bra att huven 
är lite avsmalnande, nu hann jag vika undan 
så huven svepte mest förbi. Hade nog varit 

jobbigare i en MGB…
Delrenoveringar är ju ett bra sätt att kunna 

åka med bilen, men det funkar bäst om bilen är 
tillräckligt bra i grunden. BLY var egentligen 
inte det och jag har redan från start haft en tanke 
att förr eller senare göra en totalrenovering. 
Men först ville jag kunna åka några år. Främst 
för att få njuta av Healey-ägande, men också 
med baktanken att det är bra att känna in hur 
det funkar. Åtgärdslistan kanske blir lite mer 
exakt då. Ett «lite» större jobb gjordes 2006-
2008. Hela högersidan revs och jag bytte ut 
tröskelpaketet, A- och B-stolpe, utriggare, 
golv mm. Bättre begagnad dörr lyckades jag 
få mot fraktkostnad från en Healey-kontakt i 
USA, bra deal. Den krävde dock lite ny plåt i 
nederdelen, men var i övrigt riktigt bra. Även 
en bättre bakskärm införskaffades. När jag 
slipade av färgen på den som satt på var den 

bättre lämpad som durkslag. Eftersom jag inte 
hade rivit hela bilen så hann jag, med en veckas 
marginal, få ihop den till TEHMIS och kunde 
delta även om den ju fortfarande gav ett lite 
slitet intryck. Fast det gjorde inget, jag fi ck i 
alla fall ganska många ”tumbs up” på mötet. 

Eftersom det var så kul att få ut bilen igen 
valde jag att åka ytterligare två sommar. Hade 
något år tidigare köpt en MGB GT och den 
behövde nya framvagnsbussningar mm, så 
kommande vintrar ägnades åt att genomföra 
det arbetet.  På eftersommaren 2010 kändes 
tiden mogen och nedmonteringen av BLY 
påbörjades. 

Det är först när man fått bort alla delar som 
det faktiska skicket framkommer. Jag kunde 
vid första anblicken konstatera att chassit såg 
relativt bra ut, men att det mesta av bakdelen, 
tvärbalk, golv, innerskärmar mm behövde 
bytas ut. Det fanns en del rost både här och 
där i övrigt, men inget alarmerande. Det var 
först efter att chassit blästrats som den troliga 
förklaringen till plastfront och skärm fi ck 
sin förklaring. Vänster ramben var skarvat 
vid främre utriggaren. Tvärbalken mellan 

framvagnstornen var ersatt av något som 
påminde om en del av ramen, men vriden 
90 grader. Min gissning är att man tagit en 
halv framdel från en annan bil och ersatt den 
krockskadade delen med efter riktning och 
sen skarvat ihop det hela med något som 
blev över. Höger ramben hade också tydliga 
spår efter smällen och efterföljande riktning. 
Dessutom var bakre höger A-armsinfästning 
förskjuten ca 15 mm inåt, vilket påverkade 
camber-vinkeln, men det märktes inte under 
färd. Sammanfattningsvis en relativt skadad 
framdel som krävde lite funderande hur den 
skulle angripas. 

Men mittendelen såg ju bra ut i alla fall …
Fortsättning följer ...

Foto: Tommy Lyngborn
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4th European Healey Mee  ng Scotland4th European Healey Mee  ng Scotland
– det var här vi var!– det var här vi var!

Jag förstod att många varit lite oroliga redan innan avfärd för om 
deras gamla bilar verkligen skulle palla för en resa på 3500-6000 
km, men Healeys är fantastiska maskiner! Med något enstaka un-
dantag tog sig alla hela vägen hem på egna hjul. Visst hände en del 
småsaker, själv lyckades jag (inte bilfel utan förarfel!) knyckla ihop 
bromsröret till bakhjulen, men det fi xades ganska smidigt liksom 
övriga småmissöden i gruppen. Sens moral 1: Ju mer och längre 
man kör med sin Healey, ju bättre känns det för både bil och besätt-
ning!

Efter mötet försvann olika grupperingar eller enstaka ekipage på 
lite olika utfl ykter. Maria och jag drog till whiskyöarna, vil-
ket gav Maria många möjligheter att få köra Healey … Enda 
missödet var att vi genom eget slarv en av de sista dagarna 
blev av med vår kamera med alla bilderna från 14-dagarsresan. 
Sens moral 2: man ska inte lägga kameran på sittbrunnskapellet 
medan man knyter halsduken!

Jag vill passa på att tacka de som bidragit med bilderna, i 
första hand PG och Mats S.

I övrigt låter vi bilderna tala mest för sig själva. Kanske kom-
mer det i kommande utgåvor lite personliga resereportage/min-
nen från den senaste vikingainvasionen av Skottland.

Anders L

På följande sidor en snabb och främst bildmässig exposé över den för alla (?) deltagare fantastiska resan. Att vädret inte var 
alls skotskt har redan PG noterat i sin spalt. Det mesta annat var däremot väldigt skotskt – kullarna, vägarna, sjöarna, slot-

ten, kiltarna, ölet, whiskyn och inte minst det trevliga mottagandet överallt vi for fram.

Det var här vi bodde!

Sköta kartläsningen tar på krafterna ...

och det här vi drack (?)

Men mest handlade det naturligtvis om 
glänsande bilar med chans för både stor 
och liten att spegla sig i glansen!
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Nedan tre olika metoder att få en bred Healey. Ingen tvekan om vilket som 
ger snyggaste resultatet: 2000-talsmetoden, 70-talsmetoden eller 60-tals-
metoden, eller hur?

Bilen som först var SID1´s främsta racemotståndare Bilen som först var SID1´s främsta racemotståndare 
och sedan ersatte SID1 i Syd Segals garage!och sedan ersatte SID1 i Syd Segals garage!

Mats lycklig som ett barn när han hittade en vilsekommen Eksjötillverkad Mats lycklig som ett barn när han hittade en vilsekommen Eksjötillverkad 
rälsbuss i England! Ungdomsminnen för mig – tillbringade dagligen 1 tim i rälsbuss i England! Ungdomsminnen för mig – tillbringade dagligen 1 tim i 
sådana under min skoltidsådana under min skoltid

Inte riktigt Healey-kvalité, eller? Gissa vilken Inte riktigt Healey-kvalité, eller? Gissa vilken 
av de breddade den tillhör!av de breddade den tillhör!

Jobbigt att alltid vara Concours-fähig ...

...skönare att då bara strosa omkring, eller hur Bosse och Karin?

Lindmans – (un)safe at any speed?

Ovan: husvagnen kvar i USA?
Höger: snyggt hantverk!
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Resan dit, ankomsten 
och en del av 
u  lykterna.

Ovan: På övre däck från Esbjerg. 
Nedan: ”Var inte så orolig Bengt, den har ju alla fall hållit ända hit!”

Snygg slottsparkering. En av de få dagarna med lite duggregn.

Men en öl i solen uppskattas nästan lika mycket som ett fl ott slott!

Ovan: ”Var la vi  nu tandborsten? Underst i kofferten?”
Nedan: Lite lätt kaos vid första rallystarten

Fantastiskt slott med samma ägarfamilj sedan Hedenhös (nästan).

Bröderna brothers beundrar SMO (och vem gör inte det!)
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Sedan blev det fest! Mer eller mindre njutbar musik 
(Roddan var bäst!). En del utklädda en del inte ...

Concours-dagen blev en stor framgång för våra svenska deltagare. Alla fyra som ställde upp prisbelönades välförtjänt.
Lennart P vann sin klass, 3000 BJ-modeller, vid sitt livs första Concours 
och det var han så här glad för ... (forts följer)

Börje jublade över tredjepriset i Spriteklassen och andrapriset i 
Peoples Choice ... (forts följer!)

Nisse med concourspallplatsrutin blev både överraskad och lycklig 
över att hans ”gamla” bil fortfarande höll måttet. Vann sin klass!

Och slutligen Odd S, som vid första försöket knep andraplatsen i 
samma klass som Nisse

Så här glad blev Lennart 
egentligen!

Men allt har ett slut, och början på det är kön till 
färjan i Harwich

 ... men Börje är nog fortfarande kvar och förklarar varför
 han inte hade Instruktionsboken med sig för en något lutt-
 rad domare. Börje med Japanska? Han snackar allt!
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Mi   botaniserande i gamla klubb  dningar har fortsa  . Och vad hi  ade jag där i 

Enthusiasten nr 3, 1974 om inte denna bekännelsetext från två icke helt obekanta 

klubbmedlemmar. Mats och Kers  n Svanberg, medlemsnummer 40.
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

magnuskarlsson@bornet.net
0703-933349

www.concourshealeys.com

Renoveringar och reparationer Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt 
från oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt kom-
plicerade delar. Vi bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, 
utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussn-
ingar, monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

fr
p
u
i
b

H b d Bk l @b t t

Boras Motor corporation ab
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Liten smidig professionellt uppbyggd Tig 
svets med inverter teknologi, fördelar jämfört 
med traditionella svetsar är den är lättare, 
smartare och effektivare. Ett kännetecken är 
stabil svetsström oberoende av bågens längd. 
Svetsen är utrustad med Post Gas, 2T/4T, 
Tig/Mma, Högfrekvensstart, Downslope, DC/
pulse. 4 m Tigbrännarpaket, 3 m återledar-
kabel med klämma och 3 m elektrodhållare 
med kabel.

Praktisk 
smådelstvätt 
för rengöring av 
maskin och motor-
delar. Med pump 
för cirkulation av 
rengöringsvätskan. 
Avlastningshylla i 
stålplåt. Lock för att 
förhindra lukt.

Tvättyta (LxBxH): 
78x55x90 mm

Mobilt förvarnigssystem för att hålla ordning på 
delar när du demonterar eller monterar ditt projekt. 
Fungerar utmärkt för att ställa undan delar på. 
Försedd med utskjutbar hylla där man kan placera 
en huva eller lucka.
Dimensioner (LxBxH): 540x1520x1730 mm

Solcellsdriven. Inställning av mörkningsgrad (4) 
9-13 DIN. Konvext skyddsglas, som är utformat 
så att svetsstänk skall studsa på höljet och hålla 
svetsröken borta från andnings-området. Finjus-
tering av känsligheten för exakt inställning för alla 
typer av svetsning. Brytare för slipläge som låser 
kasetten vid slipning på 4 DIN. CE godkänd. BS 
EN 379:1994 o BS EN 175:1997:ANSI Z87.1:1989.

37 delars adapterset, för att skruva/pressa tillbaka 
vänster och högergängade bromskolvar vid byte av 
bromsbelägg. Uppsättningen adaptrar är lämpliga 
för ett brett spektrum av fordon Extra kraftigt motorstativ som tål

680 kg. Speciellt avsett för tyngre
och större motorer. 

Försett med fyra stycken
gjutjärnshjul. Avståndet mellan
centrum på fästplattan ner till
överkant på benen är 630 mm. 

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5x1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar. Spänning: 230 V. Säkring: 16 A
Maximal materialtjocklek: 1,5x1,5 mm

18x3/4

Lackställ med justerbara krokar för att kunna 
hänga delar som ska lackeras - vridbart 360° med 
fjäderbelastad låsning. Försett med hjul för att 

Dimensioner (LxBxH): 1500x900x1150 mm

Hydraulisk kraftig verkstadspress, industrimodell, 
50 ton. Presskolven styrs genom lufthydraulik 
vilken manövreras med fotpedal eller handpump-
ning. Bordet höjs och sänks med vajerspel. 
Maskinen levereras med inbyggd tryckmanometer 
och pressplattor.
Tryckkraft: 50 t
Arbetsområde: 62-1042 mm
Kolvens slaglängd: 200 mm

Depåmatta i pressningsväv med insydd kätting för att den ska ligga still och ge skydd åt rinnande oljor och 
andra vätskor. Dimensioner: 5,5x3 m. Vikt: 19 kg. Storlek ihopvikt: ca 60x100 cm.

Servicestationen är utrustad med en 
praktisk smådelstvätt för rengöring av 
maskin och motordelar. Med pump för 
cirkulation av rengöringsvätskan 14lit. 
och med inställbart spolmunstycke. 
Lock för att förhindra lukt . Kraftigt 
demonteringsbord med uppsamlingskar 
i polyeten. Bordet är pressat för att olja 
eller liknande skall rinna till karet. Vagnen 
är försedd med 4 st. kullagrade hjul varav 
två är låsbara. Stor avlastningshylla i 
stålplåt. Lackerad i röd pulverlack. 

Art.nr 89295

Art.nr 50840

Art.nr 159835 Art.nr 414155

Art.nr 487673

Art.nr 74367

Art.nr 77868

Art.nr 77997

Art.nr 86699

Art.nr 86716

Art.nr 86797

Art.nr 86805

Tiginverter 180PH

Smådelstvätt, 74 l

Smådelsvagn 3 hyllor Svetshjälm automat, flag

Bromskolvsverktyg 37 delar

Motorstativ till V8

Punktsvetstång

Brytspak

Lackställ

Hydraulpress, 50 t

Depåmatta, liten

Tvättstation & mekbord med hjul

Ord. pris 6 998 kr

Ord. pris 1 125 kr

Ord. pris 1 995 kr Ord. pris 895 kr

Ord. pris 749 kr

Ord. pris 750 kr

Ord. pris 2 494 kr

Ord. pris 35 kr

Ord. pris 999 kr

Ord. pris 15 750 kr

Ord. pris 1 595 kr

Ord. pris 1 995 kr

78x55x90 mm

ätt 7474 l

895:-
exkl. moms 716:-

1 595:-
exkl. moms 1 276:-

699:-
exkl. moms 559:-

Presskolven styrs 
med hydraulik 
vilken manövreras 
med handpump-
ning. Försedd 
med tryckmano-
meter. Levereras 
komplett med 2 st. 
v-block. 

Tryckkraft: 30 t

Kolvens slag-
längd: 180 mm

Art.nr 64893

Hydraulpress, 30 t
Ord. pris 4 995 kr

11 995:-
exkl. moms 9 596:-

1 295:-
exkl. moms 1 036:-

795:-
exkl. moms 636:-

599:-
exkl. moms 479:-

1 995:-
exkl. moms 1 596:-

1 495:-
exkl. moms 1 196:-

29:-
exkl. moms 23:-

599:-
exkl. moms 479:-

5 595:-
exkl. moms 4 476:-

3 995:-
exkl. moms 3 196:-





G a l l e r iG a l l e r i
Det optimala HealeygaragetDet optimala Healeygaraget

Foto: Från The Healey Museum arkivFoto: Från The Healey Museum arkiv
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”Vi är länken mellan drömmen och vekligheten” Vi är länken mellan drömmen och vekligheten
www.healey.se    info@healey.se    0702-661001 

Gaslänkage för SU och Weber  
Efter flera års utveckling är vi nu stolta att kunna erbjuda ett 

välkonstruerat gaslänkage unikt konstruerat för Austin-Healey.  
Minimalt med glapp och vikt – maximal funktion och styrka. 

Revolutionerande kamaxlar 
Vår helt nya serie kamaxlar är utvecklade med hjälp av modern teknik och senaste dataprogram. 

Hela knock-konstruktionen är ny  och ej baserade på någon gammal förbättrad original -eller  ”works” design. 
Stålmaterial et är av högsta kvalité och nitrerhärdat. Samtliga kamaxlar levereras inklusive lyftare. 

Pris mellan 5200 – 7750:- + moms 
 

181818181888888

Behöver du reservdelar? Gå inte 
över ån... 

Weber kit  5200:-  + moms 
SU   2350:-  + moms 

”

R

Kamaxlarna finns i följande utförande:
BJ8 ’Modern’ design 
Rally 
Class E – SU carb Full race 
Full race 
FULL full race 

 

 
 
 
 
 

Fördelarna är: 
Högre fyllnadsgrad 
Lägre slitage 
Ökat vridmoment och effekt 
Bibehållen körbarhet (gäller BJ8 kamprofil) 
Levereras inklusive lyftare 

 

Behhööver ddu reservddellaar GGååå iinte?? GG

Uppgradera din vipparmsbrygga! 
CNC-frästa detaljer av aluminium 7075 kvalité. 

Inkluderar pedestaler, distanser och fjäderskålar 
2100:-  + moms 

Lyftarlock – som håller tätt! 
CNC-frästa detaljer av aluminium 7075 kvalité 

1105:-  + moms 

111122229999rrr111111222222999999EEEnEnEntEntntE tEntEnEnttEntEEnntEntntEnttEnEnEntEntEnntEntEnEEntEnEEntEn hhhhuhuhuhhuhhuhuhuhuhhhhhhuhuhuhhhuhuhuhhuhhhu nnnrrrususususususususussususuusussussusssususususssussiasiaaiaiaiaiaiasiasiaaaaiaiaaaaaaiaiaaa t nt nt  n

Vi utökar ständigt vårt lager och håller 
samma priser som i England. 
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Spriteägaren Kalle på Ljusterö hade storstädning. Och vad hi  ade han om inte en bekännel-
sear  kel av den för oss äldre medlemmar välkända och omtyckta skribenten Gunnar Friberg. 

Varsågoda och ta del av e    dsdokument med  dsenliga fe   läckar!
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Den 17 november förra året var 
det formell öppningsceremoni för 

”The Healey Museum” med  drygt 160 
gäster på en mottagning och middag. 
Dessvärre var inte AHCS representerat 
vid öppningen av det första museet helt 
dedicerat till bilar med namnet Healey. 
Museet är beläget i Vreeland, en förort 
till Amsterdam. 

Museet ägs och drivs av The Healey Mu-
seum Foundation, en icke vinstdrivande 
organisation. Hans van de Kerkhof är pre-
sident, assisterad av Jack Hoogland, sekre-
terare, och Albert Hartink, kassör.

Besökarna möttes av en mycket impone-
rande anläggning i både form och innehåll, 
vilket både bilderna här intill och den stora 
aktiviteten på Facebook (för er som följer 
museet där!) ger belägg för.

Bland de 160 närvarande vid vernissa-
gen kan nämnas exempelvis Bic Healey, 
Roy Jackson-Moore, Clive Baker, John 
Chatham och John Wheatley. Även några 
”lokala kändisar” i form av den enda hol-
ländska astronauten André Kuipers, och 
holländska fd  fi nansminister Jan Kees de 
Jagcr. Gerry Coker deltog via en förinspe-
lad video. 

Gästerna kunde under eftermiddagen 
vandra runt bland alla föremål och inter-
aktiva bildskärmar. Senare på kvällen var 

det middag inne i museet, med 
många gratulationer och upp-
skattande kommentarer.

Museet innehöll redan vid 
öppningen ett drygt dussin bi-
lar - några som ägs av stiftelsen 
och några på lån. Sedan dess har 
ytterligare ett antal prominenta 
Healeys tillförts samlingarna. 
Dessutom en mycket impone-
rande samling av historiska tro-
féer, modellbilar och en mängd 
andra intressanta föremål med 
Healeyhistoria. 

Men mest imponerande är 
kanske den omfattande sam-
lingen av historiska dokument. 
Denna är inget annat än häp-
nadsväckande – fi nns inte mot-
svarande någon annan stans och 
representerar Healeyhistorien 
bättre än något annat. Ja det ÄR 
historien om Healey!

En annan väsentlig aspekt av 
museet som inte framkommer 
i en enkel innehållsförteckning 
är den professionalism som ge-
nomsyrar hela verksamheten.

 Från den grafi ska utformningen av hela 
anläggningen och innehåll, till Grodögat 
högt över ditt huvud när du går in i mu-

seet och visningarna av 
gamla bilder och tek-
niska ritningar på väg-
garna. Överallt noterar 
man noggrannheten i 
detaljerna. Den näst 
intill konstnärliga ut-
formningen av det hela 
gör att det inte bara är 
en samling av objekt 
utan mer en presenta-
tion, fantastisk i både 
form och innehåll. 

Det är, kort sagt, en gediget professionell 
anläggning som speglar stolthet, engage-
mang, talang och massor av hårt arbete av 
alla inblandade.

Bilderna på dessa sidor talar i övrigt för 
sig själva och visar entusiasmen, kvaliteten 
och betydelsen av detta nya museum. Både 
personer, företag och organisationer kan 
bli stödjande medlem av muséet med olika 
bidragsnivåer. Mer info fi nns på hemsidan 
www.healeymuseum.nl 

Har du möjlighet så missa inte att besöka 
museet. Finns nog inget annat ställe i värl-
den som på ett så underhållande sätt ger 
en totalbild över våra Healeys historia. Det 
ger garanterat en ny och stimulerande as-
pekt på Healey och Healeyägande. 

THE HEALEY MUSEUM OPENSTHE HEALEY MUSEUM OPENS

Textunderlag och de fl esta bilder genom benäget bistånd från vår USA-syster Healey Marque och dess redaktör 
Reid Trummel. Bilder även från muséets arkiv och Mats Svanberg.

Foto: Mats S
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Clive Baker, driver for Le Mans and Sebring, Hans van de Kerkhof  foun-
der Musuem, Bic Healey and Peter Healey,         Museets arkiv

Bic and Mary Healey enjoying refreshments at the opening reception. 
That’s their son, Peter, seated with his back to the camera.
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Foto: Mats S

Och natuligtvis fi nns det en prylshop också!

Ytterligare ett antal bilder från museet. Först en exteriörbild där den lantliga miljön framgår.
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M O T O R S P O R TM O T O R S P O R T

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   

Fed up with ill fitting components with the wrong size holes or undersized splines
from third party suppliers... or even wheels that fall off? 

Our Front and Rear Hubs are British made to our own
drawings and exact specifications, so you can be

assured of the quality, fit and performance.

There are two styles; Road which are silver and Race
which are black, and made from a higher grade steel

and lightened where possible. We also stock 100S
Front and Rear Hubs to the same high specifications

Please visit our website for our full range of Hubs. 

Get our FREE Performance catalogue for more
information and start shopping online NOWBig Healey Performance Catalogue

200
NEW

Products

OVER

International  1000 Km 

UK  Fastest 100 mile 

Record Holders

International and UK records 1,000 kms 4h 11m 40.650s 148.13 mph

International and UK records 500 miles 3h 23m 33.434s 147.37 mph

International and UK records 500 kms 2h 05m 51.697s 148.10 mph

International and UK records 100 miles 39m 52.207s
150.48 mph

International record
100 kms 24m 53.159s

149.80 mph

International and UK records 1 hour
147 miles 668 yds 147.38 mph

Outright UK record
100 miles 39m 52.207s

150.48 mph

UK record

200 miles 1h 22m 21.817s 145.69 mph

UK record           
           

     10 miles 3m 55.143s
153.09 mph

UK record

10 kms 2m 26.030s
153.18 mph

UK record

5 miles
1m 57.495s

153.19 mph

UK record

3 hours
443 miles 1,724 yds 147.99 mph

Standard from £85
Race from £135

plus VAT

and they cost less than you think.
Direct from the manufacturer

Healey splined hubs
that fit the bill... exactly.

www.bighealey.co.uk

Foto: Mats S

Bilden t v och ovan: Geoff Healeys original skrivbord och uten-

silier. 

Lägg märke till ”badgen” mitt i centrum!
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Nya klubbmedlemmar presenterar sig.
Jag har tagit mig friheten a   ställa några frågor  ll våra nya klubbmedlemmar. 
Meningen är a   de  a skall bli e   återkommande inslag i vår  dning.

Detta är min första Austin-Healey!  Köpte den under våren 2013. 
Att det blev en Healey? Jag tycker att det är den snyggaste öppna bilen!  Ett fantastiskt 

ljud och en skön bil att köra. 
Min äldre bror Nils-Fredrik har naturligtvis bidragit mycket till att det blev en Austin-

Healey. Det är helt och hållet hans förtjänst!
Att det blev just denna bil är lite av en slump. Jag tyckte den kändes bra och att den pas-

sade mig – enfärgad Ivory white, svart skinnklädsel och i stort sett original med rätt pris.
Roligt att det blev en BN4 från 1959, med lite större och bättre motor än de tidigare 

modellerna av just 100/6.
Jag vet vilka som ägt den tidigare i Sverige och att den genomgick en renovering under 

mitten av 90-talet och också runt mitten av 2000-talet. Den exporterades ursprungligen 
till USA (Miami) i slutet av 1958. Vore kul att kunna få reda på vilka som ägt den i USA.

Nu ser jag fram emot att åka i solsken och 23 graders värme med mina kära familjemed-
lemmar!

Eric Nyblæus, 59 år, Stockholm, AH 100/6, 1959. NNN101. Ivory white.

Köpte nu i  mars min första Healey. Har alltid sett A-H som en mycket fi n engelsk klas-
siker, lite åt det busiga hållet som gamla Triumph TR2-3. 

Var och tittade på denna bil sommaren 2011, men gentlemannen som ägde den kunde 
inte skiljas från sin ögonsten. Det förstår jag, sa jag, men om du skulle ångra dig så hör 
gärna av dig. Det tog närmare två år men så ringde det! ”Guy Healey” missat samtal på 
mobilen. Ont i magen – förstod vad det var. Jag hade redan sålt min Triumph TR3A för 
att det var ”jobbigt” med två engelska klassiker … (har en E-type också).

Åkte ner till Guy och hans fru och affären var ett faktum. Han ville att jag skulle bli 
bilens nya ägare. Det fi nns en mening med allt som händer och puckarna faller på plats 
förr eller senare.

Bilen är ganska väldokumenterad – såld ny i Sverige, totalrenoverad mellan ca 1995-
1999. Det enda jag saknar är Heritage Certif., men de ska jag beställa från Clausager så 
småningom.

Anders ”Ante” Ohlsson, 50 år, Sundsvall. AH 3000 Mk1, 1960. DNH804. Röd över vit.

Köpte denna min första Healey sommaren 2012. Har alltid gillat engelska sportbilar 
och fi ck när jag var 15 en bok om klassiska sportbilar och då fastnade jag för form-
givningen på Big Healey. Gillade även Porsche 356 starkt.

När vi fl yttat till mitt föräldrahem och tagit över lantbruket, fanns både verkstad och 
utrymmet att skaffa en Healey (problemet är tiden, obotlig tidsoptimist enligt Sofi e!). 
Började då leta efter en Big Healey. Hittade denna på nätet i USA och då dollarkur-
sen var bra blev det affär. Jag letade efter en som inte var i toppskick utan en som 
rullade men där det var en del att göra.

Bilen har haft sin hemort i Austin, Texas. Ska göra ett försök att få tag på den tidi-
gare ägaren för att få veta lite mer om bilen.

Klubbmedlemmar blev vi för att få träffa likasinnade och kanske kunna få tips/hjälp 
med bilen om det behövs. Nu ser vi fram emot att få bilen i besiktningsbart skick – 
förhoppningsvis redan i år.

Marcus Trellman, 40 år, Ronneby. Familjemedlem Sofi e. AH 3000 Mk3, 1967. Inget regnummer ännu! Grön

Mats Hallvarsson, 67 år, Stockholm. Familjemedlem Carl Hallvarsson. AH 3000 Mk2, 1963. MAW605. Röd över vit.
Min första Healey, inköpt nu i maj 2013. Ända sedan en stor affi sch på väggen i mitt 
pojkrum i början av 60-talet har ”The Big Healey” för mig varit sinnebilden för klas-
sisk skön sportbilsdesign. Åren har gått, drömmen fanns kvar och nu med lite mer tid 
(och litet mer pengar) så tog ”pojken” överhand!

Att det blev just denna Healey? Nja, skam till sägandes är jag inte speciellt tekniskt 
begåvad så det passade bra med en bil som i stort är färdig att börja njuta av. Färgsätt-
ningen tycker jag är mycket läcker – precis vad jag letat efter!

Lite nyfi ken på bilens tidigare historia, ska försöka gräva lite. Kanske någon av klub-
bens medlemmar kan ge mig lite trådar att dra i?

Som jag nämnt ovan är jag ingen rutinerad tekniker (sic!) så jag ser fram emot utbyte 
av praktiska erfarenheter om skötsel och drift av bilen. Samt naturligtvis trevlig sam-
varo inom klubben!
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Mitt ”förra healeyliv” började i 10-årsåldern i mitten av 70 talet – i baksätet och många tim-
mar på en pall i ett garage, när min pappa Ulf Lydholm ”byggde” BLY 045. Fick då mitt för-
sta medlemskap i Healeyklubben, vet inte medlemsnummer men var nog yngst. BLY följdes 
av SID1 och kontakter och vänskapsband med Sid och Thelma Segal i England. Köpte där 
min första Healey 1979, 15 år gammal med sparade pengar och helt ovetande om vad jag gett 
mig in på – på gott och ont! Bilen en 3000 Mk1 som krävde en rejäl renovering och var nog 
ett för stort projekt för mig. Började plocka ner den till ren ram. 

Lagom till 18-årsdagen och när bitarna skulle sättas samma tog livet fl era vändor. Allt som 
sker i den åldern parat med universitetsstudier och en far som också ville göra annat. Sålde 
bilen till Ulf som gjorde ytterligare en racebil, UBK. Det jag inte visste var att jag lämnat 
något ogjort – ägt en Healey, vuxit upp i garagemiljö, upplevt massor av minnen och dofter 
runt racebanor under de tidiga tonåren, men …

Träffar nu av en ren händelse Anders L på Grant Turismomässan 2011. Där står SID1 och 
jag presenterar mig. Blir uppriktig glad av att se bilen och den glädje och energi som fi nns 
i vårt möte.  Det blev början till att på allvar ta tag i det som känds så ogjort. Under vintern 

2013 bestämde jag mig för att lära känna Healey igen. Såg ett par bilar men bitarna föll inte på plats, min preferensram av Healey var nog lite skev från 
barnsben. De skulle gärna vara lite race och slipad råhet. Hade dessutom tidigare läst om Robbans CNN i tidningen och kände mig nästa fånigt träffad – 
som om det var just min bil! 

Namnet Robban mindes jag från 70-talet även om vi inte träffats, liksom andra namn som började sväva runt, Svanberg var ett (tack för att du tog dig 
tid med mig Mats!). Upptäckte att just CNN var till salu. Ringer Robban och bjuder på lunch, sen är det kört! 

Vi får se om jag klivit in i vad som var en gammal dröm eller om den bara är gammal?
I skrivande stund har jag ägt bilen i 2 dagar, lite tidigt att avgöra vad som är vad kanske. Just nu är det bara underbart kul. Bilen är en ny bekantskap 

och det tar en stund att lära känna henne. Mycket känns dock nästan onaturligt bekant, det har trots allt gått nästan 30 år sedan förra mötet.

John Lydholm 48 år, Stockholm. Familjemedlem Eva-Lott. AH 3000 Mk1 1960, CNN896, Sebringblå med vit HT

Jag har sedan tidigare en AH100 BN1 -55, köpt från Holland mars 2012 som jag ska 
registreringsbesiktiga nu i sommar. Fortfarande dock problem med elen och bilen ska så 
småningom renoveras.

Denna ”groda” (USA import) köpte jag 2010 och har sedan själv renoverat den. Jag har 
inklusive denna haft fem ”frogeye”. Den första renoverade jag själv och hade som ”smek-
månadsbil” när vi gifte oss. Såldes sedan till Danmark. De övriga köpte jag ”färdiga” men 
såldes senare.

Tycker att Healey är den vackraste engelska sportbilen, därav kanske mitt ensidiga 
innehav. 

Eftersom det är en import vet jag inte så mycket om bilens tidigare ägare och öden. 
Att jag gått med i klubben? Förväntar mig trevlig gemenskap med övriga entusiaster 

nu när jag (snart!) förhoppningsvis har två körklara Healeys.

Torbjörn Eriksson, 44 år, Karlshamn. AH Sprite Mk1, 1960. DLD403. Röd.

Letat länge efter rätt bil, och då en Healey. Tycker det är en mycket trevlig bil.
Köpte denna 2004, min första Healey. En fi n originalbil, varken sönderskruvad 

eller ombyggd.
Bilen importerades 1974. Jag är andra ägaren i Sverige Förste ägaren hade den 

i 30 år, och jag har fått med full dokumentation på all genomförd ”renovering” 
(trasiga/utslitna delar utbytta, inget annat gjort).

Bilen har endast gått ca 9000 dokumenterade mil sedan ny, och har med undatag 
av framstolarna kvar svart original skinnklädsel.

Att jag gått med i klubben beror mycket på trevliga möten och Peter Bäckströms 
starka engagemang här nere i söder. Ser fram mot många trevliga utfl ykter och 
träffar.

Mac Nerheim, 45 år, Förslöv, Båstad. AH 3000 Mk3, 1966. GUA372. Old English White.

            ”LAST CALL” FÖR ÅRSMÖTET!            ”LAST CALL” FÖR ÅRSMÖTET!
Du har väl inte glömt anmäla dig till årsmötet i Värmland och Sunne fredag 30 augusti till söndag 1 september ?
Incheckning på Quality Hotel Selma Lagerlöf på fredag från klockan 15.00. På kvällen gemensam buffé från 

klockan 19.00
Anmälan vill vi ha senast 31 juli 2013. Helst e-post eller post. När du anmäler dig betalas en deltagaravgift per bil 

100:- som sätts in på Konto B-G 5005-6043 eller P-G 331755-9. Betalning av logi till hotellet vid incheckning.

Varmt välkomna till vårt vackra Värmland
Mona och Kjell Eriksson  Mobil: 070-334 5350  e-post: ke-bkkjelleriksson@telia.com     Ulvsbyn 603, 655 93 
Karlstad
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bl.a. en avkörd vevaxel eller drivaxel. Som tur 
är det synnerligen ovanligt att det händer. Om 
de skulle göra det beror det vanligen på hur 
man kört.

Tyvärr fi nns det inget uppslagsverk, som man 
kan slå i, och få svar på varför bilen stan-
nade. Bilarna är tekniskt enkla, så man kan 
dela in felen i några huvudgrupper, motorfel, 
tändningsfel, elfel, bränslefel, kopplings- och 

bromsfel. 
Vi skall i några artiklar belysa de vanligaste 

felen och hur man undviker eller avhjälper 
dem. Som de fl esta gammelbilsägare är jag en 
amatör i bilsammanhang men har bilen som 
ett fritidsnöje, varför artiklarna är baserade på 
egna och andras erfarenheter, som jag kommit 
i kontakt med. 

Att läsa om olika fel och tips är en sak. Att 
sedan, då man står ute på vägen i mörker eller 
i regn, komma ihåg dem är en annan sak. Det 
är därför bra om man hemma i garaget i lugn 
och ro undersöker bilen för att se var de olika 
komponenterna sitter. 

De fl esta har nog med sig reservhjul (kontrol-
lera med jämna mellanrum att det är luft i 

det), domkraft och verktyg då man är ute 
och kör. Förutsättning för att se-

dan även kunna 
göra 

vissa reparationer är ju att man har med sig ett 
litet sortiment av ”nödhjälpsartiklar”. Ståltråd, 
eltejp, silvertejp, Sladd med krokodilklämma 
båda ändarna, mätinstrument eller sladd med 
en kontrollampa, fi cklampa (det kan ju vara 
mörkt då bilen stannar). 

Jag brukar rekommendera att vid sidan 
av bensindunk med bensin, ha med sig lite 
motorolja, bromsvätska, säkringar, bogserlina 
och startkablar och en uppsättning med vissa 
delar – tändstift, brytarspetsar, rotor, konden-
sator, fl äktrem. Lite överkurs är att ha en hop-
fällbar pallbock som extra säkerhet om man 
måste komma under bilen av någon orsak.

Motorfel.
Även om våra bilar är mer eller mindre 

gamla så har de ju några hjälpmedel som 
underlättar för oss att hålla koll på motorn – 
oljetryckslampa/oljetrycksmätare, laddnings-
lampa, och temperaturmätare. Alla vet ju att 
om oljetrycket försvinner, laddlampan börjar 
lysa kontinuerligt eller tempmätaren stiger 
över normalt, måste man genast stanna motorn 
för att undersöka varför.

Om tempmätaren stigen snabbt och oförklar-
ligt kan det bero på att kylarvattnet försvunnit, 
trasig slang, läckage i vattenpumpen eller en 
slirande fäktrem, som gör att vattenpum-
pen inte dras runt. Problem med läckande 
vattenpump kan bara kompenseras med att 
kontinuerligt fylla på med mer vatten. Har en 
kylarslang spruckit kan man provisoriskt åt-
gärda det med självvulkande tejp eller i nödfall 
med silver- eller el-tejp.

Om fl äktremmen gått av börjar även laddlam-
pan att lysa, eftersom även generatorn då slutat 
fungera. Byta fl äktrem löser det problemet, för 
du har väl med dig en i reserv i bilen?

För lågt oljetryck kan bero på för lite olja 
i motorn, försvinner oljetrycket helt indike-
rar det på att ett oljerör eller slang troligen 
spruckit. Att man inte skall köra vidare utan 
rätt oljetryck är en självklar sak. Man kör an-
nars snabbt slut på motorns alla lager med total 
motorrenovering som följd. 

Är det ”bara” en slang till oljekylaren som 
havererat, kan den temporärt kopplas bort, och 
sedan lugnt köra vidare.  

Råkar man ut för ett större motorfel, är det 
nog tyvärr bara bärgning som gäller. Dess-
bättre händer det väldigt sällan, men kolla så 
din försäkring täcker bärgning.

Kopplingsfel.
Kopplingsfel är ovanliga. Det kan ibland 

uppstå efter vinterförvaringen, genom att kopp-
lingslamellen har ”limmats” fast vid svänghjulet 
under vintern. Bästa sättet att få den att släppa 
är att köra motorn riktigt varm, då brukar lamel-
len lossna. 

Är man ute och kör och man märker att 
kopplingen har allt svårare att koppla ur beror 
det vanligen på att det är för lite bromsvätska i 
kopplingens huvudcylinder. Orsaken kan vara 
att slangen mellan huvudcylindern och slavcy-
lindern har ”svällt” eller gått sönder. Annat fel 
kan vara att gummipackningarna i slavcylindern 

Våru  lykt med förhinder - vad kan felet vara?
En lä   omarbetning av Jan Levenstams ar  kel,  digare införd i MG Bulle  nen. En lä   omarbetning av Jan Levenstams ar  kel,  digare införd i MG Bulle  nen. 

Trots att alla våra Healeys är 
”gamla” är de nästan lika pålit-

liga som nya bilar. Det beror vanligen 
på att de saknar elektronik och att de 
oftast är väl underhållna. 

Men visst kan det hända att det blir något 
fel. Om bilen stannar, blir man vanligen först 
lite förvånad, sedan kanske förbannad, för att 
sedan börja fundera på vad är det för fel.

Vad är de vanligaste felen på våra gamla 
bilar? Tyvärr fi nns ingen statistik, men det är 
troligen bränslefel och tändningsfel eller an-
dra elfel, som orsakar fl est motorstopp. Lite 
allvarligare kan det vara om händer något 
med själva motorn. 

Med lite baskunskap och viss improvisation 
kan man i de fl esta fall ändå komma vidare 
om man har ett bassortiment av verktyg och 
delar med sig. 

De gamla bilarna har ju ingen dator, som 
kan tala om vad som är fel, utan man måste 
själv försöka lista ut vad det kan vara. Har 
man en gammal bil, är man ju vanligen även 
lite tekniskt intresserad. 

Att försöka lista alla tänkbara fel vore 
väl väldigt pessimistiskt och kan kanske 
avskräcka folk att våga köra sin klenod. 
Fel, som man inte kan åtgärda 
ute på vägarna, är 

och kör. Förutsättning för att se-
dan även kunna

gör

avskräcka folk att våga köra sin klenod. 
Fel, som man inte kan åtgärda 
ute på vägarna, är 
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inte tätar, med följd att oljan tryckts ut.  Fyll 
på mer vätska och förhoppningsvis fung-
erar kopplingen nödtorftigt (luft i systemet) 
och man kan ta sig hem. Annars är bara att 
försöka köra utan koppling Växlingarna 
är knepiga, men det går. Starta om möjligt 
motorn med lägsta växeln i och håll sedan 
rull på bilen och försök anpassa motorvarvet 
vid växlingar (om du inte är nära hemma och 
tar dig hem på ettans växel!).

Om det allmänt bara blivit svårt att växla 
och motorn slirar då man kraftigt ökar varv-
talet, beror det vanligen på sliten kopplings-
lamell och som då kräver ett byte.

Bromsfel.
Här förutsätter jag att bilen har bra broms-

klotsar/bromsband och att bromsarna är rätt 
luftade/justerade innan problemet uppstod.

Det är enkelt att konstatera då man får ett 
bromsfel. Man trampar på bromspedalen och 
bilen drar kraftigt åt ena sidan eller i värsta 
fall att bromspedalen går i botten och inget 
annat händer. I det första fallet har troli-
gen en bromsslang eller bromsledning gått 
sönder.  Är det en bromsslang ute vid något 
av hjulen kan man provisoriskt lösa 
problemet med att skruva loss den från 
bromscylindern, vika slangen fram-
för det trasiga stället och naja den hårt. 
Fylla på bromsvätska och försik- tigt 
köra vidare antingen hem eller till 
verkstad. (OBS! Bilen kommer direkt 
att dra snett då man bromsar). Är det 
ett bromsrör är det svårare, 
men en absolut 
sista utväg för att komma 
vidare till en verkstad är att kapa röret och 
vika det. Då har man bara broms på två hjul, 
fram eller bak. Så smyg vidare, speciell tom 
det är frambromsarna som försvunnit! (sen 
kommentar: både Svanberg och Red fi ck 
anledning använda detta tips under Skott-
landsresan. Det fungerade! Red).

Om bromspedalen bara går ”mjukt i botten” 
är det ett troligen ”bara litet läckage”, för 
lite bromsvätska eller packningen i huvud-
cylindern som inte tätar. Fylla på vätska kan 
provisoriskt hjälpa, men systemet måste 
sedan repareas och luftas.

Bränslefel.
Bränslefelen brukar främst uppenbara sig 

på våren, då man startar upp bilen efter att 
den har stått en längre tid. Bensinpumpen 
kan då kärva av allt harts om fi nns i dagens 
bensin. 

När man slår på tänd-
ningen skall pumpen 
börja ”ticka” (om man 
har en elektrisk pump), 

är den tyst, ta baksidan på 
en skruvmejsel och knacka 
på pumpen. På Healey 3000 
kan det ofta hjälpa bara att 
med handen banka till hårt på 
torpedväggen bakom högersto-

len. I de fl esta fall börjar den då 
fungera och pumpa fram bensin till 

förgasarna. 
Kontrollera även att pumpen får ström, den 

matas med en vit ledning från tändningslåset. 
För de bilar som har pumpen placerad där 

bak, har ledningen en skarvkontakt i motor-
rummet. Tickar pumpen ovanligt snabbt beror 
det på att det inte kommen någon bensin in till 
pumpen. 

Får en motor bränsle och gnista ska den gå 
igång. Jag brukar börja med att undersöka 
om det kommer fram bränsle till förgasarna. 
Enklaste sättet att kontrollera om cylindrarna 
får någon bensin är att spruta in lite startgas i 
luftrenarna, försöka starta motorn och går den 
då igång men går bara så länge det fi nns gas 
kvar, får den ingen bensin. Alternativt är att 
lossa en anslutning vid ett fl ottörhus och se om 
det pumpar fram någon bensin. Startar den inte 
med startgas är de dags att kolla batteri och 
tändning enligt nedan.

Kommer det ingen bensin trots att pumpen 
tickar kan det bero på att fi ltret är igensatt, 
trasig eller tilltäppt bensinledning. Tickar 
pumpen, men ingen bensin kommer, kontrol-
lera att det fi nns bensin i tanken. Det låter lite 
dumt – tomt i tanken – men bränslegivaren 
kan ha hängt sig eller givarmotståndet ändrats 
genom dålig kontakt.  Finns det bensin, blås i 
tankröret för att därigenom ”trycka in” bensin i 
pumpen, vilket kan starta pumpningen. 

Fungerar pumpen och alla ledningar och 
fi lter är OK kan felet ligga i förgasarnas fl ot-
törhus med sina ventiler.

Flödar förgasarna har ventilen fastnat i öppet 
läge eller har det kommit smuts i ventilen. Får 
motorn bensin och reagerar den inte heller på 
startgas, så är det något fel med tändningen.

Tändningsfel kan bero på fl era orsaker, start-
batteriet eller tändningens olika komponenter.

Batterifel.
Ett batterifel upptäcks oftast hemma, vanli-

gen då man skall starta bilen efter vintervilan 
eller annat längre stillastående. Många av oss 
missköter batteriet under vintern. Man bara 

ställer in bilen utan att 
kontrollera att det är 
fulladdat (och glömt 
att kontrollera vat-

tennivån i batteriet). Med 
ett dåligt (ej laddat) batteri orkar inte 
startmotorn, eller bara knappt, dra runt motorn. 
Strömmen räcker då inte till att även alstra 
en gnista. Har man ett bra batteri, men ändå 
ingen kraft i startmotorn kan det bero på oxid 
i batterianslutningarna eller vid jordkabelns 
anslutning till karossen eller till motorn.

Jordningen kontrolleras enklast med att en 
startkabel ansluts till batteriets ”jordpol” och 
sedan direkt till motorn. 

Med en väl fungerande startmotor och kon-
troll att bensin kommer fram enligt ovan, men 
motorn ändå inte vill starta, får man börja titta 
på tändsystemet. 

Tändningsfel.
Tändsystemen i våra gamla bilar är oftast 

väldigt ”enkla” och har bara 5 enheter, batteri, 
tändspole, tändkablar, fördelare med brytar-

spetsar och tändstift. Orsaken till 
tändningsfel kan likväl uppstå av 
många orsaker. Krypströmmar, 
oxid i kontakter, dåliga tändkablar, 
slitna brytarspetsar, dålig kondensa-

tor, dåligt fördelarhus, t.o.m. dålig 
kontakt i tändningslåset. 
Ledningar, som har med tändningen 

att göra, är vita, några med en tilläggsfärg. 
Börja felsökandet där det inte krävs några 
specialverktyg. Kontrollera att inga sladdar har 
skakat loss eller vibrerat av i anslutning till sina 
anslutningskontakter.

Börja med att se om det kommer 
en gnista vid tändstiften, skruva 
bort ett stift och hålla det yttre 
metallhöljet mot motorn och 
kör startmo- torn. Kommer det 
ingen gnista är det något fel i 
tändsystemet. I klart solljus kan 
det ibland vara svårt att se 
gnistan så kolla noga!

Kontrol- lera att det fi nns 
ström fram till tändspolen, då 
tändningen är tillslagen. Kontrollera att matar-
ledningen mellan tändspole och fördelare är 
OK, likaså genomföringen och matningen till 
brytarspetsarna. Kontrollera att tändspolen är 
hel, genom att mäta dess lindningar. Motståndet 
i den yttre lindningen, den mellan + och - poler-
na skall ha minst 3,4 ohm. Den inre lindningen, 
den mellan mittuttaget och kontakten som 
matas från tändnyckeln, skall ha 8 – 10 Kohm.

Lyft av och sätt tillbaka kontakterna vid 
tändspolen och fördelaren för att säkerställa att 
det inte fi nns isolerande oxid i kontaktpunk-
terna. Kontrollera och torka av tändkablarna 
och kontrollera anslutningarna vid tändstifts-
hattarna. Lyft av fördelarlocket och torka rent 
från damm och oljefi lm. Dra runt motorn och 
kontrollera att brytarna verkligen öppnar sig. 
(Kontrollera med ett bladmått att det är rätt av-
stånd). Om allt verkar OK, pröva att starta igen 
och motorn skall förhoppningsvis gå. 

Om motorn fortfarande inte vill tända får man 
gå vidare i sitt letande efter orsaken.

Finns det svarta grova linjer i fördelarlocket 
från mittpolen och utåt måste de skrapas bort, 

eftersom det är 
kolbanor, som kan 
leda bort ström-
men (alternativt byt 
fördelarlock). Pröva 
med en annan rotor 
– kan vara genom-
slag genom rotorn 
från mittpunkten till 
fördelaraxeln. 

Enkelt sätt att kon-
trollera att det fi nns kontakt mellan tändspole 
och brytare är att med sluten brytarkontakt och 
påslagen tändning öppna brytaren. Det skall då 
uppstå en liten gnista mellan brytarkontaktens 
poler. Om det inte blir en gnista då man öppnar 
brytarspetsarna är det något fel i matningen till 
tändspolen eller fel i tändspolen.

Kontrollera brytarspetsarnas kontaktytor. 
Är de sönderbrända byt brytare och justera in 
brytaravståndet enligt handboken. 

Ett tips: när du byter kondensatorn kan det 
var lite pillrigt att få tillbaka fästskruven, ta en 
bit tunn ståltråd och linda kring skruven så att 
du inte tappar ner den i fördelaren. Kontrollera 
noggrant att isolerbrickorna vid brytarfjädern 
hamnar rätt. När allt är OK pröva att starta 
igen. Fortfarande problem? Börja om från bör-
jan med att kolla enligt ovan. Får motorn både 
bensin i rimlig mängd och en klart synlig gnista 
ska den starta!
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Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.ukukuk

A.H. Spares working with Steve Pike at Marsh Classics 
by supplying parts for 

the legendary NOJ 393, 
Bonneville Streamliner andEndurance cars.

www.ahspares.co.uk
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Föranmälan senast den 31/8 t

Bengt Sedell
070-640 27 11

bengt.sedell@telia.com
070-870 04 54

tommy@lyngborn.se

P-A Nord
072-720 06 06

panord@me.com

Annons Till Salu: Aus  n Healey 100 BN2 1956 
Nu har jag bestämt mig för att sälja, och tänkte se om det fi nns något intresse på hemmaplan, skulle vara trevligt om den blev kvar 
i Sverige. 
Lite fakta: Såldes ny av Osterman 16 Aug 1956, två ägare och ärliga 6240 mil. Aldrig renoverad, endast underhållen. Lacken, in-

redningen, suffl etten, tonneau, krom – ja det mesta är det samma som när den lämnade fabriken och fortfarande i ett fantastiskt skick. 
Det fi nns ett reportage i Enthusiast nr.100 och även på Cape Internationals hemsida. 
Om du tycker att det verkar intressant så får du gärna höra av dig så berättar jag mer. 

Morgan Larsson Tel. 070-447 92 88 Email: morgan@ah100.se
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Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har utrymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och åsikter. Både 
bildligt och bokstavligt utrymme alltså!
Denna gång börjar vi med tre reaktioner som hänger samman med förra numrets reportage från Rally 
Sweden Historic.           Red.

Hi Anders, 
Well what can I say, your magazine article and photographs far exceeded my expectations, a wonderful report and presentation, I 
am very proud of it and thank you very much. Your centre fold photograph is fantastic capturing the car and how cold I was. The 
magazine is beautifully presented.
 I will need to frame it now and let it take pride of place with on my wall.
 I hope you enjoy your Scotland trip and the Scottish weather holds dry for you all. 
 Again many thanks and no doubt we meet again. 

 Kind regards .. Nigel J Rose

Hei.
Tusen takk for kjempefl ott Klubb blad.  Det er noe av det beste jeg har sett av Klubb blad (innholdet i dette nummer ser jeg bort i 
fra ---).  
Flott papir og gode reportasjer, har selvfølgelig vist det fram til både interesserte og ikke interesserte.

Petter Vegel

Hej igen!
Idag kom tidningen hem till mig. Blev ju jättebra! Och stort tack för de fantastiskt fi na orden på en av bilderna! Tack! 
Hoppas artikeln kommer många till glädje och att bilderna uppskattas av läsarna.
Hojta till om du/ni vill använda samma bilder igen, eller om ni är intresserade av fl er bilder framöver!
Ha det gott och tack igen!

Jens Karlsson, Rallybild.se

Boktips!
Anders Clausagers bok ”Original Austin Healey” fi nns nu åter att få tag i med hårda pärmar. Man har gjort ett nytryck och jag fi ck 
tag i boken hos Lafri, www.lafri.se. Finns säkert att få tag i via andra bokhandlare också.
420 spänn blev jag av med inkl porto men det är den värd. Ett måste för varje sann Healeyentusiast!
Tommy Lyngborn

SÄLJES:
Austin Healey 100/6 1957. Healeyblå över vit. Högerstyrd. AH 3000-topp. Nya skivbromsar fram. Ny suffl ett. Fin inredning. 
Störtbåge i rostfritt, fyrpunksbälten. Moto Lita-ratt. Fin i plåten och utan rost. 
För närvarande obesiktigad men besiktigas innan leverans om så önskas.
Prisidé: 280.000 Sek.

Berit Almér. 08-530 343 53, 070-538 19 91

Som ni märker är det lite tunnt med annonser. Tänk på att även i dessa Internetdagar når du ett antal klubbmedlemmar 
som du inte når via vår ypperliga hemsida. En annons i tidningen är ett bra komplement, även om jag är medveten om att 
den inte kommer ut dagligen! AL
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Klubbjacka  1500:- Halsduk, ull - svart 280:-

Klubb resp TEHMIS-keps
svart, grå, blå, sand 120:-

Klubbmärke tyg 35:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Förbandssats, fi ckformat 25 krPikétröja , svart, grön 170:-

Registreringskylthållare 50:-

Skjorta mörkblå ryggtryck 
435:-

Nyckelring DHMC 100:-

Piké  ”Lacoste”, svart, röd 210:-

Bilvårdshink hoppfällbar 120:-

Picknickfi lt, svart / grön  230:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Beställ regalia NU (an-
nars glömmer du det!) 

genom att gå in på: www.
healeysweden.com/re-
galia eller maila: nina.

nyblaeus@telia.com Du 
kan även ringa Nina på 

0708-858214.

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

Paraply ”golfmodell” grön/vit, 
svart/röd resp röd/vit 250kr; 
blå/gul 275kr, grön/ TEHMIS 
50kr.

RegaliashopenRegaliashopen

Vagnmärke m medlnr 280 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Dekal vinyl 35 kr

Knapphålspin 20kr. Slips-
nål 20kr. Slipsklämma 30kr. 
Klubbmärke 20 kr



  

KAS 

Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia 

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs. 

Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe. 
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit. 
 
We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis. 

 
KAS europe 
 
 
 www.kilmartin.eu  Email:   info@kilmartin.eu Tel. :  ++31 653 555388 

Need a new chassis? 

 


