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Manusstopp den 1 november

Tack för förtroendet!
Årsmötet 2017 som gick av stapeln på Gotland blev en dundrande succé med 
över nittio deltagare. Torde väl vara ett av de största årsmötena i klubbens 
långa historia. Stort tack till East Section med Lennart Nystedt i spetsen och 
Mats Svanberg för ett ypperligt arrangemang där till och med vädret samar-
betade efter en lite kall och mulen lördag!

Årsmötet blev även slutet på en lång era där PG mycket förtjänstfullt tacka-
des av som ordförande efter elva år på posten. Vi ska väl inte upprepa alla 
vackra ord som sades till PG och till Nils Fredrik för allt arbete som de har 
lagt ner under alla dessa år. Mycket har hänt under PGs tid som ordförande, 
och det är ett stort arv att förvalta. Jag kan bara lova att göra mitt bästa och 
med en delvis ny styrelse har vi givetvis lite ”inkörningsjobb” att göra, men i 
mångt och mycket så kommer vi ju till ett dukat bord. 

Vill i nuläget inte sia om några stora förändringar eller nyheter utan den nya 
styrelsen kommer att samlas i slutet av september då riktlinjerna för verksam-
heten 2017 - 2018 ska planeras. Mycket glädjande är att vi numera har fått 

med en representant i styrelsen ifrån den södra 
regionen. Välkommen Fredrik Spong, som vill 
göra sig besväret att resa norrut för att delta på 
våra möten!  

Apropå dukat bord så har ni väl hört uttrycket, 
att få barnbarn är livets dessert, och det stämmer 
så väl och vårt första är nu nedkommen. Visst 
klappar hjärtat lite extra hårt när man ser ett så-
dant sött litet ansikte! Tack Clas A för den fina 
tröjan!

Tack igen för det stora förtroendet att få leda 
vår fina klubb! 

alltså 200 i Strängnäs!
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Sid 2 Ordförande Ulf  har ordet för första 
gången!

Sid 3 Redaktören  
Sid 4–7 Konsten att ställa in en motor.

- Robert Petersson
Sid 8 Austin Healey 3000 provkörd.

- Dagens Nyheter 1959
Sid 10–11 Pojkdrömmen som blev sann, del 11

 - Börje Engwall
Sid 11 AH Spares firar 45 år.
Sid 12 Vägar värda en omväg i Skåne.

- saxat ur TRMagazine.
Sid 14 Ny klubbmedlemmar presenterar sig.

Sid 14 Inbjudan 5th European Healey Meeting,
Black Forrest 2018

Sid 16–17 Mittbild - Kalkad Healey på Gotland.

Sid 18–19 British Race Festival Zandvoort 2017
 - PG Johansson

Sid 19 Austin-Healeyverkstad i Stockholm
– Robert Petersson

Sid 20–21 Healeying – the Heart and Soul
 - Clas Arleskär

Sid 22–23 Aggeryds Healeyhörna
Sid 25-26 Zandvoort – inte bara race!

- Cilla Andersson
Sid 28 Tekniktips – blästerbekymmer.

- Ulf Ölén
Sid 30 Kalendarium, Healey Market 

och nytt i Regalishopen.
Sid 31 Regaliashopen.

Innehåll nr 146
Så var då säsongen 2017 snart till ända! Skämsigt lite Healeyåkande för vår del – 
inte kört en meter med gathealeyn sedan hemkomsten från Gotland (och dit hade 
vi ju ganska nära …). Fast å andra sidan har racehealeyn SID1 gått en full säsong i 
Sverige, kompletterat med race på Zandvoort i Nederländerna, vilket dokumenteras 
i två berättelser, men från lite olika infallsvinklar, i detta nummer.

Båtsäsongen har varit mer aktiv än bilsäsongen – det blir lätt så när man bor vid 
vattnet.

På sidan 14 ser du inbjudan till sommarens European Healey Meeting i södra 
Tyskland. Har du/ni inte anmält er än är det hög tid! Alldeles för få anmälda från 
vår klubb i dagsläget. Inte i närheten av att upprepa vår bravur från Skottland som 
största utländska kontingent. Båda våra nordiska grannländer slår oss på fingrarna. 
Så kan vi ju inte ha det, anmäl nu!

När nu garagesäsongen tar vid vore jag mycket tacksam om du tillbringar en stund 
vid datorn och producerar lite material till vår tidning. Alldeles för få inspel från 
er medlemmar! Både kortare drapor och längre artiklar. Vore kul om fler grottade 
ner sig i sin bils historia, inte bara en formell ägarlista, utan försöka hitta lite kring-
historier runt bilen, dess öden och ägare. För många av er finns nog fortfarande 
chansen att kunna kontakta tidigare, kanske t o m första, ägare, men de försvinner 
fort, så skynda skynda!

Är du osäker på hur du spårar din bils historia, så här gärna av dig till mig. Jag har 
en hel del tips och råd. Har bl. a spårat min gamla Rex 500cc 1935 ända tillbaka till 
första ägaren och med komplett lista fram till nu. Ett kul detektivarbete! Och med 
dagens internet går det att både söka uppgifter och ha kontakter över hela världen, 
även om det inte är så enkelt som i Sverige.

Och så avslutningsvis en efterlysning: behöver komplettera min redaktions-
kommitté. Min företrädare som 
redaktör, Tommy L, har avsagt sig 
redaktionskommittémedlemskapet 
efter många år av goda insatser. 
Uppdraget är inte speciellt betung-
ande – vad jag förväntar mig är dels 
lite engagemang för att få fram ar-
tiklar/material (men du behöver inte 
nödvändigtvis skriva allt själv, utan 
istället hjälpa till att ”jaga” andra!), 
dels den viktiga uppgiften att hjälpa 
mig med korrekturläsning innan 
tryck. När man har arbetat med 
tidningen i ett par veckor är man 
ganska trött på den och har svårt att 
motivera sig till lusläsning och kon-
troll. Och det behövs, slinker annars 
gärna med en och annan fadäs!

Anders Lotsengård         

Butik och snabb postorderservice

Gustav Adolfsvägen 8, S-141 32 Huddinge
Telefon: 08-664 53 10 • Fax: 08-664 53 18 • E-post: info@britishmotor.se

Öppettider: måndag t o m torsdag 11.00-17.00 • Övriga tider via e-post

Något regnigt i Falkebergsdepån!

Sent inkommen nyhet: Göran Larsson har efter 
flera års gott arbete bett att få avgå som web-
master. Han efterträds vid årsskiftet av styrelse-
medlemmen Andreas Stenberg.
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Läser man verkstadshandböckerna så säger 
de oftast att ska man ställa förgasarna måste 
man börja med att kolla tändningen, och 
tvärtom. Det kan låta onödigt, men en som 
lever efter det är Christos Alexopoulos som 
driver Autokinito Sport i Uppsala. 

Han har framgångsrikt hjälpt mig att ställa 
in motorn och hitta lite extra effekt i min 
race-Alfa på sin rullande landsväg. Alltså 
kändes det naturligt att vända sig till honom 
när den 100S-ombyggda motorn i min Hea-
ley 100 inte drog riktigt i det lägre registret 
och dessutom hängde kvar på varv och tog 
lång tid på sig att gå ner på tomgång. 

Själv trodde jag givetvis att det var förga-
sarna som spökade, men han identifierade 
istället tändproblem. Mer om det senare.

Christos har lärt sig den hårda vägen att 
man inte ska lita på någonting. Trots att 
min motor var nybyggd, med nya förgasare, 
2012 plockade han isär de två sandgjutna 
tvåtummarna och kollade allt!

– Du anar inte hur ofta jag fått in bilar med 
två SU-förgasare som haft helt olika kom-
ponenter i sig. Fjädrarna i klockorna och 
oljan i kolven är oerhört viktiga, 
tillsammans gör de samma jobb som acc-
pumpen i en Weberförgasare.  

Han kollar fjädrarna enkelt genom att 
trä upp bägge mot varandra på ett rör och 
trycka från två håll. Då ska de komprimeras 
lika mycket. Oljan i kolvarna är en lite kne-
pigare sak, enligt Christos går vissa motorer 
bäst utan olja, men de flesta bör ha ATF-olja 
i och man bör kolla den ganska ofta.

När förgasarna är genomgångna och åter-
monterade startas motorn och förgasarna 
synkas noggrant. Därefter mäts bränsle-
tryck och flöde. Enligt Christos bör trycket 
vara 0,20 till 0,25 bar och flödet minst en 
liter i minuten. 

Men med förgasarna fixade kvarstod pro-
blemen. Motorn hade fortfarande en ”trös-
kel” vid knappa 2 000 varv. Den drog inte 
så bra under det, och den hängde kvar där 

ett tag på nedväg. Det senare var lätt åtgär-
dat, det var bara att koppla ur och plugga 
vakuumförställningen. Christos gissade att 
motorn genererade så mycket undertryck att 
tändningen ställde upp nästan från tomgång. 

Men den drog fortfarande inte från låga 
varv, samtidigt som tändkurvan inte var 
optimal. När Denis Welch och kompani nu 
börjat sälja elektroniska CSI-fördelare med 
hus av klassisk Lucastyp, med andra ord 
syns inte moderniteten, valde jag att prova 
en sådan. 

Men, som Christos säger: ”Det finns inget 
bolt-on”. Det vill säga det krävdes en del 
anpassning för att få i den nya, bland annat 
var den ett par hundradelar för grov för att 
gå ned i hålet i blocket. 



5

... och monteras sedan i förgasarna.
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– Jag tycker tändningen är viktigare än 
förgasarna, gnistan och gnisttiden är helt 
avgörande för hur motorn presterar och 
med en vanlig mekanisk fördelare har man 
inte en önskvärd precision.

Christos demonstrerar genom att visa att 
tändningen nu står exakt lika oavsett vilken 
cylinder han mäter på. Tidigare slog den på 
nästan två grader mellan ettan och fyran. 

– Det är vanligt, upp till två graders varia-
tion brukar funka någorlunda, men det får 
inte vara mer. 

Med allt kollat är det dags att köra upp 
på den rullande landsvägen. Christos drar 
igång fläktar, utsug, mätare för avgaserna, 
oscilloskop för att kolla tändningen, samt 
en liten lambdamätare som han håller i 
handen. 

Det är kusligt att titta på, bilen står och 
gungar lite på rullarna när han drar den till 
5 000 varv på växlarna och det är en be-
frielse när han släpper och rullarna till sist 
stannar. 

Han är halvnöjd, men en liten rynka finns 
kvar i pannan trots att tändningen verkar 
okej. Från grundinställningen på tio grader 
slår den till cirka 32. Man bör inte gå över 
34 grader, då kan man få högfartsspik-
ningar som inte hörs, men som kan skada 
motorn. 

Tomgången är betydligt jämnare och 
lugnare än tidigare, men en viss tvekan 

vid pådrag från 1 500–1 600 varv irrite-
rar. Christos har en ny idé och börjar rota 
med förgasarna igen. Av med klockorna 
och fjädrarna och därefter dyker han ner i 
en låda under arbetsbänken. Den visar sig 
innehålla ett sortiment fjädrar, nya i påsar, 
och han hittar snabbt två rödmarkerade. 

Med dem monterade i klockorna är pro-
blemet borta! När man öppnade spjällen 
gick kolvarna upp för fort och motorn lik-
som hickade till. Men de hårdare fjädrarna 
gör tomgången för låg, spjällen ställs upp 
en aning, men då går den för magert. ”Kan 
vi inte skruva upp bensinen lite då?”, säger 
jag. 

– Nej nej, då går den för fett i resten av 
registret. Mätningen visade att nålarna är 
perfekta i övrigt. Vi behöver nålar som är 
marginellt fetare i de tre översta positio-
nerna, de som reglerar tomgångblandning-
en, men som i övrigt är oförändrade. 

Han dyker ner i tabellen över SU-nålar, 
men går bet. 

– Jag kan svarva ner dem en till två hund-
radelar där det behövs, men jag kan inte 
göra det här och nu, jag behöver en svarv 
med mer precision. Men kom hit i vinter 
så fixar jag det. Tills dess är CO-halten på 
tomgång 3,5 procent, motorer av den här 
typen behöver cirka 4,5, annars stiger 
istället HC-värdet som bevis på att för-
bränningen inte är optimal, säger han.  

Men den rullande landsvägen då, ska vi 
inte mäta effekten?

– Nej nej, det gör jag helst bara på täv-
lingsbilar där man vill krama ur det allra 
sista.  Att bromsa ur motorn med max be-
lastning är en oerhörd påfrestning. En gång 
envisades en kille med en Jaguar, resultatet 
var att han åkte härifrån med ovala eker-
hjul! Dessutom får du inget absolut svar, 
rullarna är inte tillräckligt exakta, värdet 
duger bara till jämförelser på samma rullar 
under samma omständigheter.

Men varför använder du då en rullande 
landsväg, när du ändå inte mäter effekten?

– Jo, jag lägger bara på lagom belastning, 
för att simulera landsvägskörning. Jag drar 
helt enkelt från tomgång till max på alla 
växlar samtidigt som jag kollar instrumen-
ten, ser till att tändningen hänger med och 
att förbränningen är så bra som möjligt i 
hela registret. 

Okej, men om du skulle gissa min effekt? 
Jag har ett protokoll från England där mo-
torn påstås ge 187 hk vid 4 500 varv, och 
det när den var nybyggd.  

– Baserat på erfarenhet skulle jag gissa 
att mina rullar skulle visa cirka 20 hästar 
mindre än det … 

Inte dåligt det heller. För en 100.  
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Christos bästa tips: Byt gamla tändspolar! Han rekommenderar Lucas Sport. Kör på en färsk och bra 98-oktanig bensin! Christos testar 
bensinen med jämna mellanrum och facit är att man inte kan lita på något bensinbolag. Men OK och Statoil/Circle K har bäst statistik. 
98 oktan är viktigt då den är en ”renare” bensin utan för mycket störande tillsatser. 

Vill du veta mer hittar du Christos på: www.autokinito.se
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Polersats i väska Pratts
Komplett polerkit som innehåller vår prisbelönta polerma-
skin inklusive polersvampar, Pratts polermedel och lackför-
segling som ger ett mycket fint resultat och 6st microfiber-
dukar för avtorkning av polerad yta, glasrutor och speglar. 
Allt detta levereras i en praktisk verktygsväska:

Krymp/ sträckmaskin, 
heavy duty
Krymp- och sträckmaskin för yrkesbruk. 
Dubbel uppsättning av maskiner un-
derlättar arbetet och spar tid genom att 
man inte behöver byta käftar när man 
ska krympa eller sträcka. 

.

Alla priser är inkl moms!

Pela Garageinredning röd/svart
Komplett garageinredning med verktygsvagn, matt rött- och svartlackat 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. 

PELA Engelskt hjul
konkav, konvex, platt eller mycket 
rund. Lämplig vid bilrenovering till 
skärmar, huvar, tak, dörrar mm. Ger 
perfekt resultat, spackel behövs inte. 
Maskin av kraftig, svetsad stålkon-
struktion. Levereras med 10 st. olika 
härdade undre hjul.  Max. plåttjock-
lek: 2 mm Max. arbetsdjup: 700 mm 
Max. plåtstorlek: 1400x1400 mm 
Arbetshöjd: 1150 mm Totalhöjd: 
1400 mm

Däckmaskinspaket Proffs
 Passar utmärkt till yrkesmässigt bruk och för fäl-
gar med riktigt stor diameter. Försedd med hjälp 
armar för att klara breda lågprofildäck. Maskinen 
har många fördelar: - pneumatiskt styrd tiltbar 
pelare - kraftigt stativ och pelare - samtidig 
låsning av horisontal och vertikal arm - pedaler i 
gjutet stål - chockluft. Däckbalanseringsmaskin 
med hög precision för personbilar, motorcyklar 
och lätta kommersiella fordon. Passar yrkesverk-
staden som kräsna hobbygaraget. Automatisk 
inläsning av position, fälgbredd och diameter 
med hjälp av mätsticka - utläsning av data via 17” 
LCD monitor med 3D animerad visualisering - 
lasermarkering av viktplacering - stabilt funda-
ment - intelligent självkalibrering.

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

33.750 kr
ord.pris 41.775 kr

artnr 486546

Arbetsbänk med lådsats & hylla
Arbetsbänk Profi, 650 x 2000 mm Arbetsbänk i stabil 
stålkonstruktion med plåtbeklädd plyfaskiva. Juster-
bara ben för arbetshöjd mellan 900 - 1155 mm. Höjden 
gör att man kan placera verktygsvagn 85317 under 
bänken. Kullagrade lådor med lås.

Tvåpelarlyft, 4-ton
Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande 
lyftarmar som är lämplig till personbilar 
och mindre transportfordon. Perfekt lyft 
för garaget eller verkstaden. Passar så 
väl proffs som hobbymekaniker. Lyften 
har manuell frigöring av låsspärrar på 
båda sidor. 

Ultraljudstvätt, 10 l med 
termostat
Utmärkt för rengöring av smådetaljer, 
ventiler, spridare, förgasare och liknande. 
Under den 10 l stora tanken sitter ele-
ment som skapar en hög frekvens och 
orsakar vibrationer. Miljoner med små 
spetsiga bubblor brister mot det som ska 
rengöras. 

Hylla i metall, 500 kg,  5 
plan
Riktigt kraftig och stabil hylla med 
fem hyllplan, varje hylla klarar en be-
lastning på 500 kg. Enkelmontering 
utan bult - det räcker med en ham-
mare eller gummiklubba. Hyllplanen 
är tillverkade av MDF. Storlek (DxBxH): 
430 x 900 x 1800 mm

695 kr
artnr 493976

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

9.999 kr
ord.pris 12.585 kr

artnr 497378

15.995kr
artnr 487800

3.898 kr
artnr 502976

12.499 kr
artnr 497976

1.995 kr
artnr 497788

14.990 kr
artnr 496471

5.995 kr
artnr 82962
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Pojkdrömmen som ska 

Sommaren som gått kan väl i bästa fall 
kallas medioker. Den kommer ju inte gå 
till historien som en av de varmaste. Det 
som däremot värmde Eva och mig som 
föräldrar, var vår yngsta dotters bröllop 
den 8:e juli i Nyköpings Kyrka. Där kom 
återigen vår härliga klubbanda till he-
ders, i form av lånad Jaguar Mk2 av Nils-
Fredrik Nyblaeus. Stort Tack Nisse! Bilen 
gjorde succé!

Fördelen, (om man nu kan kalla det så) med 
en sval och regnig sommar, är att man kan 
spendera tid i garaget utan dåligt samvete. 
Jag har fixat en del med klädselpaneler mm 
under sommaren. Skönt att såga och prova i 
plåtrent skal. Ingen fin färg att repa. Mer om 
det i framtida avsnitt.

Denna gång tänkte jag berätta om en gam-
mal dröm. När Frogeyen renoverades, satt 
den monterad i en ram av svetsade fyrkants-
rör, med vinkleräta hörn. Ett bök att vända 
sida vid svetsning. Likaså hamnade BJ7:an i 
en liknande ram, dock med 45graders hörn, 
vilket gjorde vändningarna lättare. Dock 
krävdes även här några starka extrahänder. 
När nu denna renovering är igång – en dröm  
jag närt länge – ville jag ha en ”snurr”, eller 
rotisserie, som jag tror det heter på Engelska. 
Alltså bilen upphängd så den lätt kan snurras 
runt sin egen axel. Jag har ju tänkt att lack-
era chassit själv hemma i garaget. Vad är då 
lättare än att med en hand kunna vända och 
vrida så att man kommer åt att lackera på 
svåra ställen?

Med en granne som är smed, och med lite 
mått och bilder från Anders Schildt, började 
jag skissa på ”snurren”. Grannen kom med 
lite material, som Clacke Aggestig svarvade 
till åt mig. Två spårryttare (låsringar) beställ-
des från Lesjöfors Fjäderfabrik, så att inte 
axeln skulle glida ur sitt rör när man bökar 
runt bilen. En fördjupning svarvades även 
för låsningen av axeln med skarvmutter och 
gängstång. Grannen svetsade sedan samman 
allt efter min ritning, då jag inte har någon 
pinnsvets. Hjul inhandlades på Jula. Fyra lås-
bara och fyra endast vridbara. De svetsades 
fast på ställningen.

Mitt garagegolv lutar mot brunnen, så bi-
len riggades med pass och laser någorlunda i 
våg. Sedan började jag tillverka infästningar 
i ramens stötfångarfästen. Slog lasern på 
främre axelns mitt, och flyttade sedan laser-
linjen mot väggen bakom bilens bakparti. 
Där blev det att rita en linje på väggen, för att 
sedan flytta lasern att mäta mittlinjen även på 
bakre axelns mitt. Allt detta för att få en fiktiv 
rak linje genom chassit. 

När både bakre och främre infästningarna 
var hjälpligt punktsvetsade, tog min granne 
med sig dem till sin verkstad, och svetsade 
ihop dem med pinnsvetsen. Sedan blev det 
för mig att borra hål i röret, svetsa dit skarv-
muttrarna (extra långa) och fila till längden 
på låstvingarna, så att handtagen pekar åt rätt 
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håll och inte tar i bilen när de är i släppt eller 
låst läge.

Sedan fick de lite färg på sig (och mer lär det 
bli vid chassilackningen …) 

Att sätta upp chassit i ”snurren” var dock 
inte ”bara”. Min garagedomkraft, lyfter inte 
så högt. Fick lov att bygga en liten pall av re-
gelvirke, 25 cm hög, att ställa domkraften på. 

Sedan fick jag upp det 
hela på plats, och kun-
de bulta fast chassit.

Att min omsorg om 
den fiktiva linjen be-
talade sig, visade sig 
snabbt. Det är hur lätt 
som helst att peta runt 
hela kalaset. Räcker 
med en fingertopps 
styrka. Nu är det riktigt 
roligt att jobba vidare. 
Behöver inte springa 
runt och ringa dörr hos 
grannar för att få hjälp 
att vända bilen. 

Dessutom såg man 
snabbt detaljer som man lättare kom åt att 
svetsa lite bättre, slipa enklare mm. Kan 
varmt rekommendera en ”snurr”. Att det 
sedan ser lite proffsigare ut i garaget, föder 
bara fåfängan en aning … Det är ju trots allt 
en hobby, så det ska ju vara roligt också!

När detta skrivs, är det bara dagar kvar till 

årets Goodwood Revival. I år åker vi fyra 
stycken ihop. Jag är den enda som varit där ti-
digare (tre gånger). Åldersspannet är härligt, 
skiljer 45 år mellan den yngsta och äldsta i 
gänget. Det är det här som är så roligt med en 
hobby, man raderar ålder och yrkesbana – går 
bara in i sin lilla ”hobbybubbla”. Något som 
förgyllt mitt liv. Också något jag brukar svara 
när den alltför vanliga och tråkiga frågan om 
vad ens hobbybil är värd. ”Ingenting, om 
ingen vill ha den”, brukar jag svara, med till-
lägget ”men den har förgyllt hela mitt vuxna 
liv, alla mina bästa vänner har jag lärt känna 
tack vare hobbyn”. Då brukar den frågvise 
lomma iväg till sin dyrt inköpta bruksbil, 
som inte genererat en enda bekant.

Nu får vi hoppas på en varm höst, istället 
för den vår som aldrig blev av. Underbart att 
köra öppet under alla vackra höstlöv. Frisk 
luft i massor, och en fikapaus som aldrig 
smakat bättre.

I nästa avsnitt hoppas jag kunna visa lite 
inredningsbestyr.

Lördagen den 30 september öppnar A H 
Spares dörrarna för att fira sitt 45:e år.

1969 var Fred Draper reservdelsansvarig på 
Donald Healey Motor Company. När de skulle 

övergå till att bli en FIAT-återförsäljare, bad 
han att få köpa deras reservdelar från dem, så 
att han skulle kunna fortsätta leverera Austin 
Healey-delar. Till glädje och nytta för Healey-
entusiaster world wide blev det så!

Fred öppnade 1972 
officiellt företaget A H 
Spares på Tachbrook 
Road i Leamington 
Spa. Lokalerna var små 
men de gav gott om 
utrymme för att börja 
sälja Austin Healey-
reservdelar till hela 
världen. Bob Hill och 
Gordon Barton tog så 
småningom över driften 
av företaget och flyttade 
det till Southam, där lo-
kalerna var stora nog 

för att lagerföra ännu fler delar. 
Genom åren har A H Spares vuxit till fyra en-

heter, och investerat i utvecklingen av en egen 
trimshop och etablerat A H Panels – en profes-
sionell plåttillverkare. Detta för att kunna foku-
sera på att producera inre och yttre karosspane-
ler för Austin Healey. Genom att utnyttja gamla 
traditionella färdigheter i kombination med 
modern teknik och utrustning kan man tillverka 
det mesta med en hög kvalitet till konkurrens-
mässiga priser.

A H Spares är fortfarande ett familjeföretag 

och kan skryta med att de nu är inne på den 
tredje generationen i företaget. Bobs son Jonat-
han driver nu verksamheten med hjälp av sin 
syster Rebecca Kemsley och försäljningschefen 
John Lee. Det nya teamet har fortsatt att bygga 
på den gedigna grund som Fred och Bob lade. 
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När vi gjorde vår första bok om 
Bergslagens omvägar och spän-
nande upplevelser hade vi redan 
bestämt att nästa bok skulle 
handla om Skåne, dels för att 
Janne är Skåning och dels för 
att jag tillbringade min barndoms 

ibland sitta i framsätet på den 
blå Volvo PV 544:an och uppleva 
det fantastiska landskap som 

Svenskt. Då var det mest slott 
och pittoreska små hamnar som 
beskådades. Numera, när vi 
gjort en grundligare research har 
vi hittat många av de märkvär-

turistbyråernas broschyrställ. 
Men det är klart att Skåne kan 
man ju inte göra utan att ta med 
Glimmingehus och Kivik, Båstad 
eller Torekov men vägarna dit kan 
variera och vi har lagt en 85-mila 
slinga på små smala och kurviga 
vägar. 

Vår bok bygger på Skånes historia 
med maten, slotten och bränne-

hundra brännerier i Skåne en gång 
i världen.

Skåne har också en spännande 
motorhistoria med inte mindre än 
två olika Grand Prix tävlingar där 
den tidens internationella racera-
del tävlade. Det första racet redan 
1933 i Norra Vram och vi har åkt 
hela banan. Den andra Grand Prix 
tävlingen gick i Kristianstad på fem-
tiotalet och även där skriver vi om 
bilar, bana och lite anekdoter från 
de som var med.

Vad är det som driver en då kan 
man undra? Att lägga så mycket 
tid på att hitta både intressanta 
stopp och härliga kurviga sportbils-
vägar. Det är klart att motor- och 

också ambitionen att berätta något 
som andra sätter värde på och 

kan uppleva samma engagerande 
känsla som vi får i sökandet och 
skrivandet. 

Så vill du uppleva Skåne på ett 
annorlunda vis får du gärna köpa 
vår bok. Enklast gör du det genom 
att e-maila namn och adress till 
bengt@silvertess.se så kommer en 
signerad bok på posten med en 
faktura.

Du betalar bara 180 kr plus frakt 
45 kr och jag lovar dig valuta för 
varje krona.

NY BOK
”Vägar värda en omväg SKÅNE”

Bengt Arvidsson, TR medlem sedan 2002 har tillsammans med 
Morgan-kollegan Janne Svensson kommit ut med en ny bok på 
temat ”Vägar värda en omväg” och nu handlar det om Skåne.

 TRMAGAZINE 2/2017
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Söderkullagatan 27 B, 50763 Borås, Sweden, phone 0703-933349,
e-mail magnus@healeyspecialists.com, www.healeyspecialists.com

Award winning restorations!
Internationally acclaimed Concours Quality Restorations.
Best in Show, St Moritz 2004. Best in Class, Halmstad 

high quality work on www.healeyspecialists.com

Söd k ll t 27 B 50763 B å S d h 0703 933349

Boras Motor corporation ab
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Foto: Mats Svanberg #40

Detta är min första sportbil, har tidigare kört motorcykel i många år och då företrädesvis Harley 
Davidson. Denna såldes i vintras. Kände att vi var färdiga med hoj. 
Anledningen till att vi köpte en Healey är kanske lite udda. När vi sålt hojen började jag kolla på 

”cabbar” mest på Blocket. Såg bilder på en röd Healey nere i Ystad som jag tyckte var riktigt vacker.
Var sedan och provkörde en annan Healey nere i Skåne. Blev lite chockad, det brummade, skakade 

och blåste om öronen. Växlar, koppling och styrning tröga.
Åkte direkt till en kompis i Kungsbacka och lånade hans Porsche för att känna skillnaden. Upp-

täckte då att Healeyn var roligare att köra – man behöver inte köra så fort för att ändå få en go 
känsla i kroppen. Och större chans att behålla körkortet ... Man kan väl säga att köra Healey är gan-
ska likt mc-körning – det brummar och blåser friskt och känslan är fantastisk när man kör omkring 
på småvägar.
Köpte bilen i Trollhättan, nyintagen till Sverige efter en kort sejour hos en samlare i England. Hel-

renoverad i USA 2011-2014 av en enligt utsago duktig Healeyentusiast.
Anledningen till att jag gick med i klubben är att få möjlighet att träffa människor med liknande 

intressen, få lite tips och råd, då jag inte har någon tidigare erfarenhet om sportbilar.

Anders Bergqvist , 60 år, och hustru Ann-Christin, Torslanda. AH 3000 Mk2, 1963. YGW289. Vit. Medl nr 738.

 

Healey är en häftig och vacker bil med klassiska drag och dessutom inte allt för vanlig. Något 
som tilltalade mig. 
Att det blev just denna Healey var en tillfällighet. Jag letade bil i olika annonsforum, men då 

dök den här upp från en annan inpassning så att säga.
Av dokument som jag fått med framgår att bilen är registrerad i Sverige första gången 25 

augusti 1966 och den är ”importerad begagnad”. Sedan ägs den av ”kyrkosångare” (Vilken 
titel …) Nils-Börje Gårdh, därefter en Jan Ottenstedt. Därefter bilfirma Auto-Standard och 
sedan John Löwenberg från 1969-2013 då den därefter köps av Anders Asplund och nu i 
augusti 2017 av mig.
Då jag är grön på detta med ”veteranbilar” så tänker jag mig att klubben är ett bra och kul 

sätt att skaffa lite kontakter och känningar med folk som har samma intresse.

Peter Bjertung, 46 år, Sundsvall. AH3000 Mk3, 1965. DBY234. Röd. Medl nr 740.

Min första Healey, köpt augusti 2017. 
Har sedan jag för många år sedan läste Elisabeth Georges böcker om kommissarie Lynley 

varit nyfiken på en Healey. Jag läste därför om Healey i andra forum och intresset bestod. 
Har nu slutat arbeta och räknar med mer tid till förfogande. Är lite retronörd och spelar golf 

med Hickoryklubbor, så det passar ihop.
Tyckte att denna Sprite var en bra bil att börja med. I gott skick och prismässigt OK. Bilen 

har de senaste tio åren funnits i Piteå. Skulle gärna vilja veta mer om min bils historia. 
Någon?
I Klubben hoppas jag på gemenskap, samt tips och trix, då jag är novis både som Healey-

ägare och ”bilmekaniker”. Har också tagit del av intressanta artiklar i klubbtidningen. 
(Tackar! Red.)

Claes Svahn, 64 år, Göteborg. Austin Healey Sprite Mk1, 1959. BFD125. British Racing Green. Medl nr 739.

Du går in via länken www.euromeet2018.com. Där finns även mycket info om mötet och 
omgivningarna. Länken ligger ”tryckbar” på klubbens hemsida (fungerar inte i tidningen 
…).

Mötet ligger i mellan Alsace i Frankrike och Black Forest i sydöstra Tyskland, i när-
heten av städerna Colmar, Freiburg i.B. och det för Bugattimuseet kända Mulhouse.

Nytt för denna gång är även att det finns möjlighet att campa (husvagn, husbil, tält etc) i 
anslutning till träffen för de som så önskar.
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G a l l e r i

Gotlandsmötet.
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Jag har länge lekt med tanken att få till-
fälle att tävla utomlands och nu skulle 
det bli verklighet. Holländska klubben 
med Rinus Sinke i spetsen arrangerade, 
tillsammans med Healey Drivers Inter-
national och Joe Cox Donald Healey 
Memorial Trophy Race på gamla F1- 
banan i Holland.

Healey Racing Team Sweden med Anders 
S, Claes, Nils Fredrik, Lotsen och underteck-
nad (efter stark lobbying från Lotsen) var 
anmälda.

Min resa startade med ett stopp hos Side-
ways som analyserade varför tvåans växel 
ramlade ur, där fann vi en temporär lösning 
för växelföraren. Färja onsdag eftermiddag 
tillsammans med Claes och Cilla för vidare 
färd och övernattning i Puttgarden innan vi 
fortsatte mot Zandvoort på torsdagen. 

Claes rekommenderade vägen över Grön-
ningen och vidare över den fantastiska, tre 
mil långa, motorvägen uppbyggd i havet. Väl 
framme vid banan fanns som vanligt Lotsen-
gårds men även Svanbergs på plats, därefter 
kom Schildts och sist Nisse som flög ner. Un-
der torsdagskvällen fick vi även uppleva ett 
enormt åskväder.

Det var strålande väder på fredagen med 
öppen träning under hela dagen tillsammans 
med Ginetta Cup och Jaguar Enthusiast Cup, 
dessutom fri träning för Healeys på kvällen 
som jag anmält mig till. Jag kände mig lite 
spänd att få testa denna fantastiska bana, 
men ack den glädje som varar; efter halva 
uppvärmningsvarvet blåste jag motorn. Bog-
sering in i depån för konstaterande att det var 
rejäla skador på motorn. 

Kvalet genomfördes på lördagsförmidda-
gen, och det var första gången jag hört att 
Lotsen var nervös (stämmer – börjar nog bli 
för gammal för kontinentala högfartsbanor 
... Red.). Jeremy Welch tog pole 54 hundra-
delar före Anders S därefter bröderna Chat-
ham, Nisse sjua, Claes åtta och Lotsen 18 i 
det 23 man starka fältet.

Race ett var ett kvalrace som bestämde 
startpositionerna inför söndagens final. Jere-
my koncentrerade sig på att ta starten i Race 
ett före Anders och det blev ett följa John 
race dem emellan. Anders, som hade små-
strul med växellådan, kom inte närmare utan 
fick nöja sig med andraplatsen. 

Bakom dessa två blev det mera kubbning 
om placeringarna mellan Oliver Chatham, 
Jaap Sinke, Mark Pangborn och David Gra-
ce, Nisse slutade sjua efter en stark början 
av loppet och Claes åtta. Lotsen snurrade på 
sista varvet och tappade två placeringar och 
blev 19. På kvällen var vi inviterade till en 
trevlig Barbecue tillsammans med Holländ-
ska klubbens medlemmar vid Zandvoorts 
vackra sandstrand. 

Finalracet i Donald Healey Memorial Tro-
hpy gick på söndagen, där vissa ekipage 
hade skiftat förare, bl. a. bröderna Chatham 
där yngre brodern tog över samt även i David 
Grace bil som övertogs av den unga racing-
begåvningen Jack Rawles. Anders hade bytt 
växellådan på morgonen för att känna sig 
mer komfortabel.
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När starten gick blev det som i första racet, 
Jeremy, Anders och ett koppel av BRG- Hea-
leys med Chatham, Pangborn, Rawles och 
Sinke, Nisse sjua och Claes hade ramlat ner 
någon placering. Det såg ut att sluta som Race 
ett innan Jack Rawles fick upp farten och tog 
kommandot i andra gruppen, levererade snab-
baste tiden och passerade Anders i slutet av 

Nu närmar sig allvaret – dags för kval!

loppet – hade behövt några varv till för att 
komma ikapp Jeremy. Återigen en stark in-
sats av svenska teamet med Anders trea, Nisse 
sjua, Claes nia och Lotsen 17. Jeremy kom-
menterade efteråt att nyckeln till segrarna var 
att ta starten, annars skulle det bli svårt.

Efter prisutdelningen packade Nisse och jag, 
som kamperat ihop under helgen, och startade 

vår färd mot Sverige och Mariestad, en tripp 
på 125 mil.
Ett fantastiskts arrangemang med trevligt 
mottagande av Dutch Competition Dri-
vers och Healey Drivers International på 
en fantastisk bana i ett strålande väder.

Nej, det handlar inte om någon ”auktoriserad” Healeyverkstad, men Thomas, Charlie, Olaf, Tom och Erik på den oberoende 
Aston Martinspecialisten Aston Hill på Lidingö har nu jobbat med så många Healeys att de till och med satt upp ett Austin-Healeymärke på fasaden. 
– Vi har fått in ovanligt många Healeys av alla typer under det dryga år vi varit verksamma, berättar Olaf Jochems, som i sitt tidigare hemland 
Holland fick stor erfarenhet av 3000-bilar och till och med en Healey Westland hos Altena Classic Services. Han har även jobbat med moderna 
Aston Martin- och Bentleybilar på Callisma och berättar att man för arbeten på klassiker som Healeys idag tar 1 000 kronor + moms per timme.
Och om du besöker Aston Hill, passa på att gå en trappa upp och hälsa på oss på GranTurismo-redaktionen som också håller till i lokalerna. Det är 
därför min gröna 100 är med, i semestertider passade jag på att låna den vanligtvis upptagna lyften för ett oljebyte. 
Aston Hill ligger på Båtsmansvägen 10 på Lidingö, telefon 08-446 03 75. www.astonhill.se
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Efter en mycket tung vår på det personliga 
planet försöker jag ta mig tillbaka till en 
vardag som aldrig kan bli densamma igen. 
Vänner från när och fjärran hör av sig och 
inte minst alla Healeyvänner finns där som 
tur är. 

Healey Hunting i Holland 24-26 april.
Claes Leveau sålde sin Healey för något år se-
dan och saknar den redan så nu var det dags 
att hitta ett nytt Healeyobjekt. Claes sökte en 
Healey 100, helst rosfri och komplett. Gärna ett 
renoveringsobjekt då Claes är en mycket kom-
petent renoverare med många fina bilar på sin 
meritlista.

Rostfria Healeys kommer ofta från Kalifor-
nien så vi gav oss iväg till Holland där många 
sådana Healeys finns. Priserna är dock väldigt 
höga, speciellt på Healey 100. 

Första stopp var BMC Classics i Mierlo och 
Peter van Naarden. Peter importerar Healeys 
från USA för den europeiska marknaden och 
hade några Healeys i varierande skick på lager. 
Peter hälsade oss välkomna och frågade försik-
tigt om vi visste något om Austin-Healeys …?! 
”Ni kanske har hört talas om Steve Pike och 
Joe Jarick eller kanske Charles Arleskar från 
Sweden… undrar Peter!?” Jo dom har vi hört 
talas om svarade vi! 

Speciellt en Healey Hundra från Kalifornien 
fångade Claes intresse. Just rostfri men delvis 
nedmonterad, helt komplett enligt Peter. Claes 
blev lite fundersam över skicket och det höga 
priset så vi lämnade Peter utan att det blev affär 
denna gång. 

Nästa stopp blev Joop Stoltze i De Lier som 
har massor av klassiska bilar till salu. Även en 
hel del Healeys i olika modeller från Hundra 
till nyare Sprites. Priserna är även här mycket 
höga. EUR 30–40 000 för ett renoveringsob-
jekt tycker vi är för mycket men tydligen inte 
för den europeiska marknaden då Joop Stoltze 
säljer mycket bilar. Enligt Joop var dessutom 
Healey 100 den mest eftertraktade modellen 
just nu. 

Hur gick det för Claes och hans Healey Hun-
ting? Jo han hittade sin Healey 100 på närmare 
håll, i Karlsborg, bara fem mil hemifrån! En 
jättefin svensksåld Healey med en ägare sedan 
70-talet. Kommer säkert att bli en superfin Hea-
ley när Claes lagt renoveringsvantarna på den.

Healeyträff hos Anders Schildts Sideways 
Engineering i Rydebäck 29 april 2017.

Garaget var fullt av 
både Healeyvän-
ner och Healeys när 
jag och Göran Nils-
son anlände. Mycket 
trevliga timmar med 
presentation av An-
ders nya Healey Racer 
och andra projekt i de 
mycket fina lokalerna.

Healeying – the Heart and Soul.

Fanns även smågodis i varulagret i Holland!



21

Rogge Meet i Strängnäs 12-14 maj 2017.
Göran Nilsson och jag hade blivit inbjudna till 
detta möte en solig helg i maj. 

Vi startade en väldig tidig morgon från Borås-
trakten. Efter en fin Healeytur på småvägar an-
lände vi till Hotell Rogge vid lunchtid.  Efter en 
mycket trevlig kväll hos Lena och Ulf Aggeryd 
blev det övernattning på familjen Larsons Ho-
tell Rogge och tidig rallystart på lördag mor-
gon.

Healeyfamiljerna Aggeryd och Larsson i 
Strängnäs hade ordnat ett fantastiskt rally på de 
vindlande sörmländska vägarna. Johan Larsson 
hade då ännu inte fått hem sin Healey 100 från 
renoveringen i Holland, så han körde istället
den MG TC som han ägt i en massa år. Ulf och 
Lena körde sin Healey 3000 PMO502.  

Dagen avslutades med middag på hotell Rog-
ge med nya och gamla vänner. Det blev över 
hundra Healeymil denna soliga helg.

Sveriges Grand Prix 60-års jubileum, 
Råbelöv, Kristianstad 15 juli 1957.

Då var det dags för en dag vid gamla Grand 
Prixbanan i Kristianstad vid Råbelövs Slott. 
60-årsjubileum skulle firas av 1957 års VM 
lopp med bilar och förare som deltog då det 
begav sig. 

Jag var inbjuden att delta med min bil, även 
om min Works Healey 3000 är några år nyare 
än 1957. En bil som däremot var som klippt och 
skuren för evenemanget var Bengt Larssons 
Healey 100 som fick mycket uppmärksamhet. 
Bengt har gjort en otroligt fin renovering av 
sin Healey. Gamla förare från tiden intervjua-
des av Jan Tromark, däribland vår medlem Jan 
Liljeros som körde sin Healey 100 på Sveriges 
Grand Prix i juli 1957. En mycket trevlig man 
och still going strong vid 83 års ålder. En per-
fekt dag i klassisk miljö!

First Skaraborg Sports Car Challenge 
26-27 juli. 

Sonja Pedersen och Claes Leveau arrangerade 
med den äran det sedan några år återkom-
mande evenemanget Sport Car Challenge, 
som i år gick runt på vägarna i Skaraborg. 

Samling hos Claes och Sonja i Lerdala i Väs-
tergötlands hjärta. Lena och Sigge anslöt från 
Jönköping i sin fina Ice Blue Healey 3000. 
Claes och Sonja premiärkörde sin nyinköpta 
Healey 100. Första dagens tur gick över vackra 
Kinnekulle med en repa runt Kinnekulle Ring 
som extra krydda. Efter en hel dag på vägarna 
i Skaraborg avslutades dagen på Hotell Läckö i 
Lidköping. Mat och dryck i trevligt sällskap på 
kvällen i Lidköpings gamla kvarter. Healeytu-
rens andra dag gick till Läckö Slott och efter fina 
turer på vindlande Skaraborgs vägar gick vi i 
mål vid Skara domkyrka under sen eftermiddag

British Motor Meet, Karslborg Fästning 
12 augusti 2017.

BMM hölls för andra året i rad på Karsborgs 
Fästning. Ett mycket trevligt arrangemang i fin 
miljö för alla som gillar allt Brittiskt. 250 – 300 
bilar – från Austin Seven till Rolls Royce. Vi 
var inte så många Healeys denna gång men kul 
ändå. Sören Olausson med hustru kom i sin fina 
Healey 3000 och Fotis Xenokotas från Göte-
borg i sin nyinköpta AH Sprite. 

-
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Kondition 2
Såld för 94 600 USD eller ca SEK 757 000
Kommentar: Såldes år 2013 för 53 500 USD 

och nu fyra år senare för nästan det dubbla! 
Svårt att motivera då bilen i och för sig är 
unik men inte speciellt bra designad och med 
lite tveksam kvalitet. Får därför betraktas som 
mycket bra sålt!

Leake Dallas TX, USA
1961 Austin Healey Sprite.

Ej komplett serie nummer, 43482. 19 571 
miles. Gul med svart inredning. En så kallad 
”snabbrenoverad” bil med originalmotorn er-
satt med en 1100cc med Weber förgasare och 
elektronisk tändning. Trots detta, eller kanske 
tack vare, så går motorn väldigt ojämnt. Pass-
formen är överlag dålig och lacken lika så. In-
redningen i bättre skick än utsidan. 

Kondition -3.
Såld för 10 230 USD eller ca SEK 82 000
Kommentar: Det har sagts många gånger 

att det är dålig ekonomi att köpa ett renove-
ringsobjekt då man aldrig vet vad slutnotan 
kommer att bli! En bil som kräver en hel del 
arbeta och pengar för att bli bra. Det är bara att 
gratulera säljaren! 

1965 Austin Healey 3000 Mk3. #HBJ8L 
26650.

77 857 miles. Blå/vit med blå inredning. 
Kromade ekerfälgar och nytt krom. Har en ny 
aluminiumkylare och bilen är i ett bra bruks-
skick med skaplig inredning.

 Aggeryds

        Healey-

             hörna

Hello Healey Lovers! När ni läser detta så börjar sommaren att så smått gå mot sitt 
slut. Men det har vart en mycket fin sommar och fylld med de vanliga aktiviteterna 

såsom att snickra på sommarstugan och se till att det nu finns plats för den utökade 
familjen.

Första barnbarnet kom äntligen, även om det 
satt långt inne. Lilla Hilda tittade fram i slutet 
av maj månad och vi lyckade få till ett första 
besök dagen innan vi styrde bilen mot Got-
land. Det har beskrivits att barnbarn är livets 
dessert och jag kan bara hålla med om detta.

På bilfronten, den egna, inte så mycket nytt 
förutom att vi blev med en Alfa till som Johan 
tyckte var så billig att vi inte kunde låta bli 
att köpa den. Men vid närmare granskning så 
kändes det som ett för stort jobb med tveksam 
uppsida så bilen såldes raskt vidare till Finland 
där en entusiast nu ska ta tag i renoveringen.

Skrev i början av tidningen om årsmötet på 
Gotland och det var en fantastisk helg där även 
vädret – efter lördagens gråväder – var med 
oss och det var otroligt fina vägar att susa runt 
på och med en natur som på sina ställen var 
magisk. Med över nittio deltagare var det nog 
ett av de största mötena som vi har haft och 
återigen ett stort tack till East Section, Lennart 
Nystedt, och Mats Svanberg för ett gediget ut-
fört arbete. 

Ägaren till tidningen Sports Car Market, 
Keith Martin, har insett att en Healey är rätt 
bil för sin tioåriga son Bradley och visar stolt 

upp en grön ”Groda” med sonen i förarsätet. 
Det är väl helt rätt att börja i god tid om bilin-
tresset ska frodas. Får väl snart börja tänka på 
en sådan för lilla Hilda!

Här kommer då resultaten från de auktioner 
där det sålts Healey bilar och som tidigare är 
priserna omräknade till kursen 8 :1.

RM Sothebys, Amelia Island, USA
1956 Austin Healey 100 #BN2L231178.

87 802 miles. Röd med svart inredning. Köp-
tes ny av en Amerikans soldat som senare tog 
med den hem. Har numera en handgjord cou-
pe kaross gjord av California Metal Shaping. 
Renoverad för ett par år sedan men börjar visa 
ålderstecken.   

Faktaruta.
Vad betyder ”konditionssiffrorna” i auktionsvärderingarna?

Kondition #1-bilar är i världsklass. Den frammanar bilden av den bästa bilen, i rätt färger, på gräsmattan vid de finaste concours eventen. Perfekt ren – har rengjorts 
ända ner till däckens slitbanor. Lackering och krom spegelblankt. Damm och smuts är förbjudet, och alla delar, inklusive alla originaldekaler, är korrekta och perfekt 
monterade. Beskrivningen i ett ord av #1 bilar är ”concours”. För att ge ett bra exempel från vår egen klubb så är Nils-Fredrik Nyblaeus blå 3000 (se bild nedan) en 
kondition 1 bil som kan ställas ut vart som helst i världen, och vinna priser, och inbringa de stora pengarna!

#2-bilar skulle mycket lätt kunna vinna en lokal show. De kan vara tidigare #1-bilar som har körts och åldrats. Även rutinerade domare måste leta noga för att finna 
brister, men de kommer förmodligen att hitta några, osynliga för den vanlige åskådaren. Färg, krom, glas och interiör är av högsta standard. Ingen synlig avgasrök vid 
start, inga ovanliga ljud från motorrummet. Bilen upplevs som om den kommit direkt från tillverkningen. Beskrivningen i ett ord för #2-bilar är ”utmärkt”. Det är 
många i klubben som har kondition 2- bilar, ingen nämnd och ingen glömd! 

#3-bilar har några, men inte alla felen i en #4-bil, vilket kan balanseras av kanske en fräsch lackering eller en ny, rätt inredning. #3-bilar fungerar bra, men kan ha 
vissa felaktiga delar. Dessa bilar används inte för dagligt bruk men klarar en långresa utan problem. Den vanlige åskådaren hittar inte några synliga fel, utan tycker 
att du har en väldigt snygg bil! ”Bra” är ett ord som beskriver en #3-bil. I denna kategori faller nog majoriteten av våra bilar i klubben. Många gånger så kan även en 
mängd modifieringar leda till att en annars #2-bil kommer att klassas som en #3. Jag tar min egen 3000 som ett bra (?) exempel!

#4-bilar är bruksbilar med brister synliga med blotta ögat. Kromet kanske skrovligt eller repigt, vindruta med stenskott. Lacken är tveksam, och kanske har stötfånga-
ren eller en skärm en liten buckla. Interiören kan ha spruckna sömmar eller en krackelerad instrumentbräda. Inga viktiga delar saknas, men fälgar eller inredningen etc. 
kan skilja sig från original. #4-bilar kan också vara en tämligen sliten äldre renovering. ”OK” är ett ord som beskriver en #4-bil.

#5-bilar är renoveringsobjekt med exempelvis svåra rostskador, matt och flagnande lack, felaktig/trasig motor och mekanik, sliten och trasig inredning, rostprickigt 
och skadat krom. Bilar i denna kategori är vanligtvis ”barn finds” eller bilar med långvarig lagring och försummelse och kräver stora ansträngningar, och en tjock 
plånbok, för att bli trafiksäkra. ”Rå/risig, eller ett vrak” kan bäst beskriva en #5-bil.

För att öka spännvidden så kan bedömningen även ha en plus eller minussiffra för respektive kategori. Med andra ord så är en nummer 2+bil mycket nära en 
concours-bil.
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Kondition 3.
Såld för 40 700 USD eller ca SEK 326 000.
Kommentar: Såg bra ut på lite avstånd men 

när man studerade den närmare såg man att 
det finns en hel del saker som behöver åtgär-
das och rostbubblor syns under lacken på ett 
par ställen. Dock är priset OK om man bara 
vill ha en sportbil för att åka runt i utan am-
bitioner att ställa ut den. 

Branson, Branson MO USA
1967 Austin Healey 3000Mk3. 

#HBJ8L41292.
12122 miles Rödbrun/vit med svart inred-
ning. Äldre renovering som visar spår av ti-
dens tand. Ej originalfärg och lacken börjar 
se tveksam ut. Inredning som visar spår av 
flitigt användande. Motorutrymmet helt OK. 

Kondition 3.
Såld för 38 500 USD eller ca Sek: 310 000
Kommentar: Fungerar som en bruksbil och 

då är priset OK. Finns utrymme för att bättra 
på lack och inredning och fortfarande ha en 
uppsida på priset framöver. 

McCormicks Palm Springs, USA
1967 Austin Healey 3000 Mk3. #HBJ8L

6 611 miles. Old English white/röd med 
röd inredning. Kromade ekerfälgar och ser 
bra ut på lite avstånd. Vid närmare inspek-
tion ser att man att lacken är i ganska dåligt 
skick. Inredning och motorutrymme i bra 
brukskick.

Kondition -2

Såld för 52 500 USD eller ca Sek: 420 000.
Kommentar: Det betalda priset tillåter en 

omlackering och lite uppgradering utan att 
tappa i värde. Fair deal för båda parter.

Bonhams, Francorchamps, Belgien
1956 Austin Healey 100M. BN2L232878. 

16 880 miles. Vit med röd inredning. Full-
ständig dokumentation som visar att det är 
en fabriksbyggd 100M. Renoverad 1992 av 
JME Healeys. Lättare renovering och upp-
graderig under de senaste två åren med bla. 
ny generator, halogenljus och ny ratt.

Kondition -2.
Ej såld, högsta bud 156 506 USD eller ca 

SEK1 252 000.
Kommentar: Inte en bil i concour skick 

men såg allmänt bra och ärlig ut. Säljaren 
gjorde nog rätt i att inte ta detta bud och med 
lite mer arbete på bilen finns potential för att 
få ut runt 200 000 USD vilket är nivån för en 
bra och riktig 100M. 

Lite kuriosa som ligger utanför Healey 
världen. En 1970 Volvo Amazon fabriks-
byggd grupp 2 rallybil såldes på samma 
auktion i Belgien för 28 283 USD, ca SEK 
227 000. Bra pris för en dokumenterad Vol-
vo byggd racer, en av fyra. Har körts flitigt 
genom åren i Historic rally. En bil med his-
toria och i mitt tycke lågt pris, för det kostar 
mer att återskapa en sådan.

Barret-Jackson, Uncasville, USA
1965 Austin Healey 3000 Mk3. HBJ8L 

25720.
37 461 miles. Röd med svart inredning. 
Ganska nyligen renoverad till en bra stan-
dard. Några små repor i en annars mycket 
bra lack. Inredning och cabb i bra skick. Har 
original verktygssats och domkraft. Bilen är 
i ett bra bruksskick.

Kondition -2.
Såld för 40 700 USD eller ca SEK 326 000
Kommentar: Såldes i juni 2016 av Bon-

hams för 45 700 USD så det blev ingen bra 

affär för den ägaren. Har bara gått 39 miles 
sedan förra auktionen och den nya ägaren 
kan glädja sig åt en bra affär.

Bonhams, Greenwich, USA
1960 Austin Healey 3000 Mk1. HBN7L 

1780.
Silvergrå med röd inredning. 720 miles se-
dan renovering som slutfördes 2009. Myck-
et bra renovering med perfekt passform och 
överlag i ett mycket bra skick. Inredning och 
krom i nyskick och det enda felet är en repa 
på vindrutans stolpe.

Kondition 1.
Såld för 61 600 USD eller ca Sek: 493 000.
Kommentar: Med endast 720 miles sedan 

2009 har bilen använts mycket sparsamt 
och är fortfarande i ett mycket gott skick. 
Renoveringen är gjord av Kurt Tanner som 
är ett känt namn i Healey världen. Priserna 
för 3000 bilarna har gått ner de senaste åren 
men med tanke på bilens skick betraktar vi 
detta som ett mycket bra köp. 

Företags- och privatannonser
Inte så mycket nytt när det gäller företags- 

och privatannonser. På den privata markna-
den begär man mellan 65 000 – 75 000 USD 
(Sek 520 – 600 000) för 3000 Mk1 – 3 bilar 
som alltid påstås vara i perfekt skick och ald-
rig har varit rostiga! Lite konstigt då vi alla 
vet att en Healey alltid rostar oavsett vart 
bilen har levt sitt liv. Men begärt pris är ju 
en sak och vad man sedan får är ju en annan 
historia.

Det var allt för denna gång och nu gäl-
ler det att ta ut bilarna så mycket och ofta 
det går innan det är dags för nästa vinter-
sömn.

Ha en bra höst önskar, Ulf & Johan 

SMALLEYS FUNDERING

#362

Om man tänder 
en svart lampa 
 ........ blir det 
mörkt då?
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www.kilmartin.eu 
info@kilmartin.eu 
+31 653 555 388

Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for 
Austin Healey chassis and sheet-
metal replacement parts. Our 
craftsmen have been producing  
highest quality chassis for all Big 
Healey models and a complete pro-
gram of replacement parts for over 
30 years. 

Kilmartin chassis and sheetmetal 
parts are widely known for their im-
peccable quality and superior fit. We 
take pride in delivering professional 
restorers and Austin Healey owners 
a range of over 600 premium quality 
sheetmetal parts. Avoid frustration 
and simply go for the best.
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Redan förra året var det uppe på tapeten 
hos familjen Andersson i Eksjö att köra 
tävling på Zandvoort i Holland. 

Ett tidigare försök hade gjorts för ett par år 
sedan på Castle Combe som debut på en in-
ternationell karriär. Där blev dock resultatet 
en rasad växellåda vilket medförde en tung 
känsla i förhållande till antal resta miles. Att 
förkorta resan med en båtöverfart blev för-
utsättningen för att det kanske skulle kunna 
bli en tävling till i annat land. Övriga Hea-
leyförare hade pratat gott om Zandvoort och 
därför fanns det åtminstone i åtanke.

När så inbjudan dök upp till British Race 
Festival så var chauffören inte sen att anmäla 
sitt intresse. Givetvis spelade sällskapet in då 
det visade sig att inte mindre än fyra svenska 
ekipage till hade lagt in festivalen i alma-
nackan.

Enda molnet på himmelen var att tävlingen 
på Knutstorp skulle gå samma helg men där 
fick istället familjens andra racerförare repre-
sentera Anderssons. Ett gäng ungdomar fick 
helt enkelt klara sig själva och gjorde detta 
med bravur. Den gula Opel Asconan gjorde 

tydligen avtryck på Knutstorp Ring – och så 
även Mikael Friebergs Healey Sprite Fro-
geye. Det är ju attans att man inte kan vara 
på flera ställen samtidigt när man är racing-
intresserad!

Svanbergs och Lotsengårds gjorde gemen-
sam sak i att utforska Amsterdam några da-
gar innan tävlingen på Zandvoort emedan 
PG Johansson och vi Anderssons anlände 
kvällen innan träning och besiktning. Likaså 
hade Schildts lite luft i planeringen och kom 
till orten samma afton. Sist men inte minst 
sladdade Nisse Nyblaeus in framåt natten 
efter försenade transporter och andra åta-
ganden. 

På fredagsmorgonen var vi alla samlade 
och som vanligt steg spänningen vartefter 
dagen led.

Dock blev det lite väl för spännande både 
för PG och Andersson redan under första da-
gen. Den gröna skönheten från Mariestad var 
tyvärr inte så förtjust i den Holländska havs-
luften och redan efter ett halvt varv rasade 
motorn. Det värkte i allas våra race-hjärtan 
för både bil och ägare som åkt så långt. 

Även Eksjös midnattsblå dam trilskades 
med en reva i toppen och det mulnade rejält i 
svensklägret. Hjälp kom från mer eller min-
dre oväntat håll och Healeynätverket visade 
sig från en av sina bästa sidor. En represen-
tant från den Holländska klubben dök upp 
med en kollega som sin tur var innehavare av 
ett garage en kort bit från banan. Strax var ett 
gäng gubbar på väg i bil ut på landsbygden. 

Garageinnehavaren, som ska ha stor eloge, 
har för övrigt svetsat ihop en Austin Healey 
med tråd som han visade upp i depån bland 
övriga Healeys. Mycket imponerande hant-
verk!

Tack vare hjälpen från både de nya vän-
nerna samt övriga i det svenska teamet kunde 
Andersson göra Nyblaeus, Lotsengård och 
Schildt sällskap till lördagens kval och täv-
lingarna därefter. Anders Schildt gjorde två 
fantastiska tävlingar och slutade trea respek-
tive tvåa och skapade extra glans åt de svenska 
färgerna. Nyblaeus låg hela tiden ett par pla-
ceringar före Andersson i det övre mittenskik-
tet och Lotsengård höll ställningarna något 
längre bak. 

Text: Cilla Andesson
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När tävlingshelgen var slut fick vi förmå-
nen att semestra några dagar med Svanbergs 
och både Brygge i Belgien och Köln hanns 
med.

Det ska erkännas att det blir lite extra spän-
nande på vägarna och på campingplatserna 
när husbil med tillhörande täckt biltransport 
ska lotsas in. Det löstes sig dock väldigt 
fint trots dubbelparkerade bilar på gatorna i 
Kölns förorter. När så en lastbil parkerar mitt 
i vägen och andra börjar backa så yttrades 
både det ena och det andra i båda husbilarna. 

Som tur är så verkar just Healey-förare vara 
ena hejare på att köra både sportbilar och 
långa ekipage så ingen skada skedd, trots att 
det var väldigt nära.

Cilla Andersson

Den långa banan tog ut sin rätt och både fö-
rare och supportrar var nog mest imponerade 
av den unge Jack Rawles som lät sin racing-
gröna Healey bekänna färg riktigt ordentligt. 

Härlig körning av ung förmåga i äldre 
skönhet! Se gärna hans race inifrån bilen på 
Youtube.

Som supporter i familjen Andersson blev 
det lite körigt ett tag då mitt under pågående 
race pågick även tävlingarna i Knutstorp men 
tack vare den härliga tekniken som finns att 
tillgå nuförtiden så behöver man inte missa 
något.

Opelägarens flickvän 
filmade live och övriga 
supporter på läktaren i 
Zandvoort undrade nog 
ett och annat när det ju-
blades trots att inget no-
terbart hände på den ba-
nan. När vi sedan läste 
att Mikael Frieberg er-
övrade en bra placering 
steg glädjen än mer.

Hela helgens arran-
gemang av både den 
Holländska och den 
Brittiska Healeyklub-
ben var riktigt proffsigt 
utfört. Allt ifrån gemen-
sam grillfest till prisut-
delningar, afternoon tea 
och allmän gemenskap 
i depån. Dessa bekant-
skaper gör att man inte 
räds för att göra om 
äventyret.

... och så red de bort i solnedgången! 
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Visit our website www.ahspares.co.uk
Tel: 0044 (0)1926 817181 | Email: sales@ahspares.co.uk

45 Years of Quality Service & Parts

th

Open Day

Saturday 30th September 2017.

Join Us This September for a Party!
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Säg den lycka som varar… Efter kanske två 
timmars jobb började det 
blåsa runt blandaren. Jag 
hade blåst hål i kranen ini-
från (svarta hålet mitt på 
kranen)!! Ny resa till Rin-
kaby och nu blev det en ½” 
skjutventil istället för den 
lilla kulventilen. Förhopp-
ningsvis riktar den inte 
strålen in i väggen på sig 
själv på samma sätt som en 
halvöppen kulventil gör. På det igen.

Förresten, hur det gick med bilen?  Ypperligt, 
nu väntar jag bara på en lugn dag med ljummet 
väder så jag kan lägga på grundlacken i ”sprut-
boxen” gjord av Jula presenningar i min carport 
men ärligt talat var nog uppgiften lite stor för 
denna typ av bläster. Det tog mig fyra dagar 
inklusive alla avbrott och ombyggen. Ryggen 
min gillade det inte riktigt. Tur det finns duktiga 
naprapater ...

Vill du veta mer så slå en signal eller kom förbi 
Jönköping på ett garagebesök.

                      

Så var det då dags. Efter månader av svet-
sande och slipande, både rostlagning och för-
stärkningar enligt konstens alla regler, skulle 
jag ”bara” blästra av lite gammal färg och lite 
ytrost på mitt projekt och sedan äntligen få på 
den gula fina epoxy grundlacken. 

Letade efter en blästrare i närheten av Jönkö-
ping men hittade ingen som verkade intresserad 
av att blästra en gammal pärla så jag beställde 
en blästertank från Verktygsboden. Tidigare un-
der våren hade jag uppgraderat min kompres-
sor till en 5,5 hästars med ett flöde på 495 liter 
per minut så det borde ju räcka till även för en 
bläster. 

Då kom beskedet att VB inte hade bläster-
tanken hemma förrän den 7 juli, 6 veckor bort. 
OK, då var det bara att 
leta runt hos andra leve-
rantörer för att vänta går 
ju inte! Det visade sig att 
det fanns flera i Sverige 
som hade samma tank 
men under olika namn. 
Beställde den från Tema 
Produkter i Skurup och 
fick hem den snabbt 
ända till dörren så nu ska 
det sista väck.

Trodde jag ja… Höll 
på i två dagar och kom knappt halvvägs. Mesta 
tiden gick åt till att plocka isär blandaren i bot-
ten och blåsa rent den från sand som satt sig. 
Det var ett par perfekta dagar med soligt och 
25 grader varmt så det var inte fukt som var det 
stora problemet. 

Började kolla runt på nätet och alla, säger alla, 
verkade ha samma problem som jag, dock inte 
mycket till lösningar. Till slut hittade jag en 
kille i USA som hade skrivet en e-bok om hur 
man skulle uppgradera sin blästertank för att få 
till ett mer konstant flöde. Han beskrev exakt 
det problem jag hade men han ville ha 19 US 
dollar för lösningen på problemet, men OK jag 
köpte den och tankade ner den. 

Skriften innehöll tre delar som jag tyckte var 
användbara:

1. En tydlig instruktion om inställningen av de 
olika kranarna, det finns tre stycken på tanken. 
Detta borde stått i manualen som kom med tan-
ken men inte ett ord fanns om det. Kortfattat: 
inloppskranen fullt blås, kranen ner i blandaren 
halvöppen och renluftskranen öppen väldigt 
lite, alltid mindre än den i botten.

2. Det andra som nu är up-
penbart, men definitivt inte 
tidigare, var att tanken är 
feldesignad i botten. San-
den, även om den är torr 
och fin, har en tendens att 
”sätta sig” utefter väggarna 
på grund av trycket i tanken 

och lämna ett hål i mitten där utsläppet finns så 
att det verkar som om sanden är slut. Kolla in 
proffstankarna så har de ofta en rejält spetsig 
kon som botten av tanken. 

I skriften tog han upp ett antal förslag på att 
sätta på vibratorer på tanken, både elektriska 
och pneumatiska men smålänning som jag är 
så duger en rejäl gummiklubba helt OK. Nu när 
det börjar blir lite klent med sand i sprutet så får 
tanken en tre fyra slag med klubban. Alternati-
vet är ju annars att släppa ut trycket i tanken så 
rasar sanden ner.

3. Det tredje, som väl var hans grej, var att 
sätta in ett stigar-rör från blandaren och in i tan-
ken. Röret ska gå nästan ända upp till toppen 
och ha ett antal hål i sig längs vägen upp. Detta 
ska ge ett bättre tillflöde av sanden utan att täp-
pa till ingången i blandaren. Jag svarvade upp 
nippeln invändigt som satt i botten av tanken 
och tog ett kopparrör som jag borrade säkert 30 
stycken 4 mm hål tvärs igenom och pressade i 
nippeln med lite låsvätska emellan.

Så långt OK men han hade inte gjort något åt 
själva blandaren som jag 
såg som den stora boven 
i dramat. Han hade exakt 
samma blandare på sin 
tank. (verkar sitta på hur 
många olika tankar som 
helst). Här polerar man 
insugningsrören på sina 
bilar för att gasflödet ska 
var bra in i förgasarna 
och så ser blandaren 
ut så här där sanden ska 
spruta igenom, rena återvändsgränden.

Sand under tryck in i A, ren tryckluft in i B 
och blan-
dad sand 
och luft ut 
till mun-
stycket i C.

Så efter 
ett kon-
struktivt besök hos Rinkaby rör och 111 kronor 
fattigare så byggde jag 
en ny blandare så här. 
Y-et och böjen är gal-
vade ½” kopplingar. Det 
enda som är kvar från 
originalet är kranen. 

Denna bygger ju lite 
mer på höjden så jag 
fick förlänga benen un-
der tanken, två plattjärn 
och en rörstump. Fix o 
färdigt.

Nu blåser det på utan 
stopp, bara lite dunk 
med gummiklubban 
emellanåt och så sopa 
upp och sila sanden ner 
i tanken igen.
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The performance is legendary...
      You deserve the best...

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

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

Our latest Austin Healey Performance 
catalogue features 200 new products, 12 
extra pages, updated specifications and 
technical information that our customers have 
been asking for. 

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.

New Products Include:

Our Latest Big Healey
Performance Catalogue
Is Now Available
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På medlemmarnas önskan återinför vi vårt kalendarium här 
i tidningen.
Men tänk på att informationen på hemsidan oftast är mest 
aktuell och mer innehållsrik.

KALENDARIUM
FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN

Inte mycket inrapporterat, men håll utkik på hemsidan,
där kan det dyka upp arrangemang. 

Pub-kvällar Stockholm startar dock den 28/9 (dessvärre
antagligen historia när du läser detta ...) 
Men fortsätter den 25/10 och 21/11. Platsen inte klar vid press-
läggning. Kolla hemsidan ellr mejla Lennart på 
eastsection@healeysweden.com

Perfekt för sommarens 
kvällscrusing!

Klassisk mellanblå sweat-
shirt

i unisexmodell med snygg 
AHCS brodyr. Mycket hög 
kvalité med ”stretchribb” i 

muddar och avslut. Dold ficka 
med dragkedja. S till XXL. 

Pris 380:-

Vadå vindrufs?
Modern SACO-mössa 

i svart bomull (95 %) med 
snygg broderad AHCS- 

logga i rött och vitt.                        
Passar till alla i alla åldrar! 

Pris 135:-

Healey Market
Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktio-
nen när ni köpt eller sålt delar och annonserna ska 
tas bort!

SÄLJES:
Original Universal Laminations Hardtop för AH100
Nu är hösten här.  Köp en läcker Hardtop till din 100:a!
Original Universal Laminations Hardtop med tillhörande sidorutor 
(sällsynt att dessa finns med!).
Pris: 15 000:-
Claes Leveau, tel 070 353 54 39, mail cleveau@telia.com

SÄLJES:
Original AH 3000 topplock. Orig nr AEC 2008. Felfritt, rengö-
ring/blästring så blir det som nytt! Ge ett bud!

SÄLJES/SKÄNKES:
Svänghjul original AH 3000. Bra skick, även ringen!
Ge ett bud (från noll och uppåt!).
Bakplatta (Plate - engine mounting - rear).
Orig nr AEC 474. Helt felfri.
Ge ett bud (från noll och uppåt!).
Oljesump  AH 3000. Orig nr AEC 203. 
Skada i botten, men den viktiga flänskanten perfekt!
Ge ett bud (från noll och uppåt!).

Avhämtas Oskarshamn (eller lev vid ngt av 2018 års RHK-race!)
Anders Lotsengård, tel 070 580 13 83, mail anders@anlon.se

Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har ut-
rymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och 
åsikter. Både bildligt och bokstavligt utrymme 
alltså!
Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert 
namn och kontaktuppgifter. Red.

För några veckor sedan blev jag kontaktad av ett bolag som spelar 
in reklamfilmer. Och efter lite snack så lovade jag att ställa upp en 
dag i Båstad. Nu är äventyret över och allt gick bra, jag fick vad jag 
begärde, 7 000: -.  

Men nu när jag har lite distans så förstår jag att det nog var jag 
som tog de största riskerna och tog för lite betalt. Det är svårt att 
skriva och berätta om en inspelningsdag, men som åskådare händer 
det inget, det är en bara en lång väntan.

Finns det någon erfarenhet i klubben hur man skall agera vid dylika 
tillfällen, hör gärna av er till tidningen? Det är säkert många i klub-
ben som har erfarenhet av detta. Hur fungerar det med exvis MHRF-
försäkringen om något skulle hända med bilen? 

Hälsar #25 Sigge Hammarnäs
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Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Klubbmärke tyg Nedsatt pris 25:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Registreringskylthållare 50:-

Nyckelring DHMC 100:-

Piké  ”Lacoste”, svart, röd 210:-
Kvarvarande stl: S, M.

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

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Beställ regalia NU (annars 
glömmer du det!) genom att 
gå in på: www.healeyswe-

den.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 

Paraply ”golfmodell”
grön/vit, svart/röd resp 

röd/vit: 250kr; 
blå/gul: 275kr, 

Vagnmärke  280 kr

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

Klubbkeps: svart, blå, 120:-

SLUT

Fleecejacka MAC 1, med 
AHCS logga broderad. Två 
fickor med dragkedja. Dragsko i 
nederkanten. XL XXL. 240:-

Använd klubbens utmärkta 
och snygga reflexväst!

    Med stor klubblogga på 
       ryggen. One fit all! 70:-

Skjorta mörkblå med ryggtryck 
Stl: M, L  435:- Nu 299:-

Piké ”Slazenger” (bra kvalité!). 
Färger: Grå/Kornblå/Beige.
S till 3XL.        230:-

SLUT

SLUT

En halsduk, en mössa, en 
bandana, ett hårband!

Välj hur du använder den.  
Skyddar dig mot vind, kyla, 
sol, snö och piffar upp din 

outfit.
Pris 130:-

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

Stort, lyxigt Badlakan
av kammad öglefrotté (550gr/m2)

Finns i vitt och marinblått med röd 
AHCS logga.

Storlek 90x150 cm, (räcker runt alla 
magar!)

Pris 345:- plus porto

Broderade tygmärken. 
Snygga färger och tydliga detaljer.

Monteras enkelt med strykjärn.
Anvisning medföljer

Pris endast 25:- 
Piffa upp jackan, tröjan, skjortan, blu-

sen, blazern, kepsen, overallen!
Runda 67 mm

Wings 150 x 120 mm

Snygg och bekväm rygg-
säck lämplig för den korta 

promenaden under 
bilturen. 

Stor ficka på framsidan och 
flera fack på insidan. Se-

parat mobilficka med uttag 
för hörlurar. Bärhandtag, 
vadderade axelremmar, 

baksida och botten samt reg-
lerbara remmar på sidorna.              

Pris 375:-

SLUT



100M HEALEYS is dedicated to the preservation,  
restoration and recreation of one of Britain’s 
greatest sports cars:  the Austin Healey 100M, 
100M and 100S. We believe restorations should 
be done one way... the perfect way! Our team 
of craftsmen and skilled technicians can  
perform any task required, from complete 

frame-off restorations to repairs. We have an 
internationally acknowledged reputation for  
investment grade restorations and the pro-
duction of a continuation series of the iconic 
100S. We are based in the Netherlands and 
have a worldwide client base.

100MHEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands   
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

Your Austin Healey 100 restoration should 
be done one way... the perfect way!

Investment Grade Restorations


