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Lediga platser!

JAG VILL ÄNNU EN GÅNG UPPMANA MEDLEMMARNA ATT ERBJUDA SINA
TJÄNSTER DÅ DET KRÄVS ÄVEN PERSONELLA RESURSER!

0501-186 00
08-720 02 71
08-749 31 13
08-711 14 08
08-746 71 69
08-768 54 74
0159-318 50
08-746 71 69
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Förutsättningarna för att det skall bli ett mycket lyckat möte, bekräftas genom den positiva
respons från hela Healey etablissemanget.

STYRELSE

Per Gunnar Johansson, ordförande
    (pg.bighealey@telia.com)
Håkan Hansson, kassör
(hansson.reklam@swipnet.se)
Anders Gustafson, sekreterare
(anders@myhealey.com)
Robert Eriksson
(tullgarn@zeta.telenordia.se)
Per Schoerner
(healeyguy@bredband.net)
Lennart Nystedt
(lelle@lellesgarage.com)
Johan Aggeryd, webmaster
(aggeryd@hotmail.com)
Ditte Freudenthal, medlemsregistret
(membership@healeysweden.com)

Till Third European Healey Meeting
in Sweden 2008 kommer vi att behöva
hjälp av er klubbmedlemmar. Ställ
upp för klubben och anmäl dig som
funktionär.
I första hand har vi behov av någon som
kan ta ansvar för onsdagens båtevenemang. Vi kommer att få besök av ett antal
Healeybåtar från England och dessa skall
göra en uppvisning som sent kommer att
glömmas.
Den vi söker behöver ej vara örlogskapten eller dyligt, men lite kunskap om
Healeybåtar skadar kanske inte. Kåge ger
gärna en snabbutbildning för intresserade.
Vi kommer också behöva någon/några
som hjälper Per Schoerner med arrangemangen runt Spritens 50-årsfirande.
Dålig betalning men en upplevelse utöver
det vanliga utlovas.
Även övriga uppdrag kan komma att bli
aktuella. Ring ansvariga och kolla!
Är du intresserad så kontakta Kåge
Schildt, 070 594 96 96
ropean Mee
t
Eu
eller PG Johansson
070 692 65 11
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2006 års almanacka är slut, vi startar med ett nytt härligt år framför oss. Dagarna börjar bli
längre och ljusare, snart kommer våren och då det automatiskt infaller sig en längtan efter
den första turen i Healeyn.
Styrelsen kommer både i tidningen och på webbsidan med förslag på mötestillfällen och
arrangemang genom vår aktivitetskalender som uppdateras kontinuerligt. Vi undersöker
nu även de ekonomiska möjligheterna att uppgradera vår eminenta tidning, som håller
toppklass av alla Healey- klubbtidningar, till att alla fyra utgivningarna skall bli i
helformat. Detta ökar trycket på medlemmarna att bidra med material till redaktionen.
Planeringen inför Third European Healey Meeting in Sweden 2008 fortsätter i
oförminskad takt. Som ni kanske noterat på vår webbsida är det ett enormt intresse för vårt
möte, anmälningarna strömmat in långt över förväntan och mötet är genom de preliminära
registreringarna fullbokat, vi har därför utökat med närliggande Hotel Tylebäck för att
kunna ta emot mer deltagare.
Tyvärr finns inte plats för alla som visat intresse att delta, men vi har också en skyldighet
att inte ta oss vatten över huvudet utan kunna leverera ett möte i den höga kvalitet som
Sverige är känt för.
Under närmaste tiden kommer alla som fått bekräftelse på sitt deltagande att erhålla den
formella registreringen som skall undertecknas och returneras till Hotel Tylösand.

Sw

PG Johansson
Ordförande

Nästa nummer av Enthusiasten kommer i maj. Redaktionen ser fram
emot ett bidrag från dig. Det är alltid trevligt för andra medlemmar att
läsa om de spännande upplevelser du haft tillsammans med din Healey.
Dina möjligheter att kontakta mig ser du i rutan ovan. /Tommy

eden 2008

Följande nya medlemmar (tom 31 jan) hälsas varmt
välkomna till Austin Healey Club of Sweden
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Leif Eriksson
Ekerö		
AH Sprite mkII
Torgny Gunnarzon Gamleby		
AH Sprite		
Åke Andersson
Enhörna 		
AH Sprite
Kjell Bengtsson
Sundsvall
Sigge Hammarnäs Jönköping
AH 3000 mkI
1959
Anders Bolmström Åkersberga
AH 100
1954
Elizabeth Bolmström				
F = Familjemedlem

VÅRMÖNSTRING 2007
Lördagen den 12 maj

Årets vårmönstring går av stapeln längs vackra vägar i södra Roslagen.
Samling vid JULA i Arninge klockan 09.30.
Som vanligt gör vi ett uppehåll ungefär halvvägs för att njuta av
läckerheterna i den medhavda fikakorgen.
Vid målet har vi en gemensam grillfest, medtag det ni vill äta och dricka.
Campingbord- och stolar höjer komforten.
En skojtävling mellan klubbarna utlovas också.
Ingen föranmälan behövs. Frågor besvaras av Tommy Lyngborn
070-639 45 07 och Per Schoerner 073-560 51 54.

VÄLKOMNA!

EVENEMANGSKALENDER 2007

Utförligare kalender presenteras i nästa nummer av Enthusiasten. Kolla även på hemsidan!

1-4

MARS

GÖTEBORG MOTORSHOW
www.motorshow.se
15
PUBKVÄLL AHCS Stockholm,
Black & Brown Inn.
Kontaktperson: Håkan Hansson.
28
PUBKVÄLL AHCS Stockholm,
Black & Brown Inn.
Kontaktperson: Håkan Hansson.
29SPORTVAGNEN OCH VI
1 april Gustavsbergsmässan
www.automobil.se

APRIL

18

PUBKVÄLL AHCS Stockholm,
Black & Brown Inn.
Kontaktperson: Håkan Hansson.

5-6

AROSMARKNADEN Västerås.
Information: 021-12 05 44
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.

7

MAJ

12

VÅRMÖNSTRING. Traditionell
vårupptakt tillsammans med Mini
Seven Club. Se ovan!
13
SOFIERO CLASSIC.
www.classiccarshow.se
17
GRÖNA TRÄFFEN, Skåne Trollenäs
Eslöv (MHK).
Information: www.mhkskane.se
19 prel ROGGE SPRING MEET i Strängnäs.
Kontaktperson: Johan Aggeryd.
20
TJOLÖHOLM Classic Motor.
Information: 0705-17 18 17 www.
tjoloholm-classicmotor.se
20-26 BRITISH CAR WEEK Göteborg.
bcw.arnholm.nu
21
FIKAKVÄLL på Röda Kaféet i Fittja.
Kontaktperson: Per Schoerner.
26
WÄRSTAMARKNADEN, Finsta
holms Gård.www.warstamarknaden.se
26
SVK -POKALEN Sportvagnsklubben
i Västerås. Rally i vacker mälardalsnatur enligt Historiska Regularitetsrallyregler.
Information: www.svkv.se/svkpokalen

FOTO
TÄVLING

Enthusiasten och tidningen Klassiker inbjuder medlemmarna i Austin
Healey Club of Sweden till en fototävling under säsongen 2007.
Digitala bilder såväl som vanliga ”kort” går lika bra. Temat är fritt,
bara det finns en Healey eller en del därav med på bilden.
Bidragen skall vara redaktionen tillhanda senast den sista september
2007, så det finns gott om tid till att plocka fram kameran. Bilden behöver inte vara tagen under 2007.
Juryn utgörs av er redaktör samt Carl Legelius från tidningen Klassiker.
Första priset utgörs av en helårsprenumeration på tidningen Klassiker,
andrapristagaren får ett års fritt medlemskap i AHCS och tredjepristagaren får välja klubbregalia för 200 kronor.
De vinnande bidragen kommer att publiceras i Enthusiasten nr
4/2007.
Bilderna kan även komma att användas av tidningen Klassiker.

BILAR & MOTORCYKLAR 1945 - 1985

Enthusiasten besöker British Motor
av tommy lyngborn

Efter att ha pluggat färdigt och avverkat tio år
som taxichafför tog Thomas beslutet att starta
eget i biltillbehörsbranchen. British Motor föddes 1986. Inte i nuvarande lokal under Kungliga
Tennishallen på Lidingövägen utan på Valhallavägen.
British Motor säljer delar främst till M.G.,
Austin Healey, samt Triumph. Thomas kan
även bistå med grejor till BMC och Triumph
saloonbilar samt numer även till Mazda Miata.
Lagret är stort och välsorterat, det mesta i slitoch renoveringsdelar finns hemma på hyllan.
Skulle något saknas så är det bara att beställa.
Thomas får leverans med flyg en gång per vecka
från England, det du beställer senast onsdag
kommer för det mesta hem till följande helg. De
främsta leverantörerna är Moss, AH-spares, QH,
och Newton Commercial. Thomas samarbetar
även med ett handelshus som hjälper honom
med ”svåra” leverantörer. British Motor håller
en mycket moderat prispolitik och som medlem
i Healeyklubben åtnjuter man klubbrabatt. Goda
råd och tekniska tips är däremot helt gratis.
En gång per år åker Thomas över till England för att träffa leverantörer, det sker alltid i
samband med marknaden i Beaulieu i slutet av
sommaren.
Givetvis åker en sann anglofil även privat som
han lär - Rover 75 V6 Touring.

B

ritish Motor och Thomas Brandt har väl
inte många i Sverige som sysslar med Engelska sportbilar undgått att höra talas om.
Thomas föddes strax före femtiotalet, Karlaplan blev hans första adress. Sedan flyttade
familjen ut till nybyggda Stureby som kom att
bli hans uppväxtort. Körkort införskaffades
1967 och den första bilen blev en VW-bubbla.
-Det var nyttigt, där fick man lära sig att skruva,
sådana bilar är alltid trasiga. Intresset för bilar
med högre teknisk status, speciellt engelska
sportbilar hade funnits sedan barnsben. 1972
införskaffades han sin första kvalitetsbil, en
M.G. B. Den följdes av ytterligare en som ersattes av den V8-konverterade M.G. C som står i
garaget nu.

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car
årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se

Hej Healey kamrater!
Inga nya rekordpriser
denna gång och allmänt
lite lugnt på marknaden.
Inga mängder med Healey
bilar som har sålts sedan
den senaste rapporten. Att
notera är att det är en 100S
med, inte så ofta en sådan
finns med på auktioner.
Här kommer ett urval av
det som varit med på olika
auktioner.

Gooding & Co. Pebble
Beach USA.
1964. Austin Healey
3000Mk3. HBJ8L25959.
Blå / vit med blå inredning.
86 741 miles. Ser bra ut
men det är inget perfekt
exemplar. Man har gjort
den stora ”dödssynden”
att lackera bilen utan att
ha demonterat vindrutan
och andra detaljer så färg
finns på gummilisterna.
Lackering och krom
i acceptabelt skick.
Inredningen ser bra ut.
Kondition 3+
Såld för 70 400 USD – ca
Sek: 510 000.
Kommentar:
Trevlig att titta på men ju
mer man tittade ju mer

detaljer att bli rädd för!
Ingen show bil men kan
förmodligen bli en trevlig
bruksbil. Fullt pris för en
bil i detta skick!

Christies Monterey
USA.
1960. Austin Healey
3000Mk1. HBT7L1428.
Blå / vit med blå inredning.
15 783 miles. Bra men
ingen perfekt Healey. Lack
och krom i bra skick men
dörr & huv springor inte till
högsta standard. Framstolar
och baksäte har olika kulör
på klädseln!
Kondition 3+
Såld för 58 750 USD – ca
Sek: 425 000.
Kommentar:
En bruksbil och förblir så
tills nästa renovering. Kan
förmodligen nyttjas i ett par
år utan att ägaren förlorar
några pengar på den. Fullt
pris för en bil i detta skick!
1967. Austin Healey
3000Mk3. HBJ8L42191.
Grön / vit med svart
inredning. 1 900miles.
Bra men ingen concour
renovering. Ser trevlig ut
med bra lack, krom och

inredning. Dörr & huv
springor bra men inte 100%
perfekta.
Kondition 2Inte såld – högsta bud
52 000 USD – ca Sek:
380 000.
Kommentar:
Ägaren ville ha mer och
har förmodligen studerat
priserna från olika
auktioner under det sista
året. Men priserna går upp
och ner och vi anser nog
att han skulle ha tagit detta
bud. Kan kanske lyckas
bättre på nästa auktion om
fler motiverade köpare finns
på plats.

Christies. Le Mans
Frankrike.
1955. AH 100-S. AHS3607.
Vit / blå med blå inredning.
23 000 miles. Renoverad
under åren 1992-94.
Motorn renoverad 2001 och
då modifierad med vevaxel,
stakar och svänghjul i stål.
Alla original delar finns
med bilen. Bra renovering
med mycket bra passform
på alla delar. Krom i gott
skick. Inredningen bra
men visar lite slitage på
förarsätet. Lackerade
ekerfälgar.
Kondition 1Inte såld – högsta bud
281 600 USD – ca Sek:
2 040 000.
Kommentar:
En av de 55 byggda och
37 kända bilarna. Ser bra
ut och var mycket bra

presenterad på auktionen.
Enligt alla Healey experter
på plats var detta den
perfekta auktionen för att
sälja en 100S! Men…. hur
mycket var ägarens reserv?
Denna bil hade bjudits
högre och förmodligen sålts
på en auktion i USA!

The Sportscar Auction
Company Geneve.
Har ingen fullständig
rapport men på denna
auction såldes en 1956
100M för 85 100 USD – ca
Sek: 600 000.
Mer detaljer kommer när
tidningen ger en fullständig
rapport.

Bonhams, Beaulieu
England.
1958 Austin Healey Sprite.
AN5L2133.
Grön med svart inredning.
Race utrustad för
Amerikanska SCCA serien.
Lättad och saknar i stort sett
all inredning. Störtbåge.
Ärrad racer med tydliga
spår av flitigt tävlande.
Kondition 4.
Såld för USD: 4 720 – ca
Sek: 33 000.
Kommentar:
Inte värd ett öre mer!
Möjligtvis kan man plocka
tillräckligt med delar från
den för att motivera priset.
1961 Austin Healey 3000
Mk1. HBT7L14480.
Röd / vit med svart

inredning. Fullt rally
preparerad. Byggd av
Cambridge Motorsport,
motor från Dennis Welch.
Aluminium skärmar &
dörrar. 3 x Weber 45,
växellåda med rakskurna
drev, stor bensintank i
aluminium. Bär tydliga spår
av många mil i skogen.
Kondition 2-.
Såld för USD: 42 907 – ca
Sek: 300 000.
Kommentar:
Såldes efter auktionen
där högsta budet var USD
41 000. Även om man
kan köpa en fullt rally
preparerad bil för en
bråkdel av byggkostnaden
är dom inte lätta att sälja!
Säljaren ville ha 45 000
men gav in då han insåg
att inga bättre bud skulle
komma. Fair pris.

EBay.
Skrot blandat med lite
bättre objekt. Har plockat
ut två bilar som hade ”Buy
It Now” priser angivna.
Vad sedan slutpriserna blev
vet man ju inte, det gäller

ju att bevaka utgången av
auktionen.
1967. Austin Healey
3000Mk3. HBJ8L36438.
Blå med svart inredning.
Bilderna ser ganska bra
ut och säljaren påstår att
en helrenovering är gjord.
Begärt pris är 65 000 USD
– ca Sek: 472 000.
1955. Austin Healey 100,
BN1. BN1L22309.
Röd med svart inredning.
Renoverad och bilderna ser
OK ut. Begärt pris 38 000
USD – ca Sek: 276 000.
Om den verkligen är bra
renoverad så är det ett bra
pris! Men hur kan man
se alla detaljer på några
bilder?
Nu är vintern här och vi får
leva på alla glada minnen
från en fin Healey sommar.
Som vanligt ska jag skruva
växellåda / overdrive över
vintern och förhoppningsvis
tar Johans bil några stora
steg framåt!
Hälsningar från
Ulf & Johan

17 - 19 juni

V

älkommen till Austin Healey-klubbens årsmöte den
17-19 juni 2007 på Loka
Brunn i Bergslagen. Eftersom
förra mötet på Loka, 2005, blev så
uppskattat och välbesökt – ca 75
personer, har vi valt att även denna
gång lägga mötet där. Samma helg
körs Velodromloppet på Karlskoga
Motorstadion, Gelleråsen, där flera
Healeys kommer att deltaga. Detta
blir självklart vår huvudaktivitet
under mötet.
Vi hoppas att så många som
möjligt väljer att delta från fredag
kväll - söndag. Det finns även
möjlighet att delta delar av helgen,
med bara en övernattning.
Klubbens årsmöte kommer att
hållas lördagen den 18/6 med start
kl 17.30
Program:
Fredag den 17/6 – ankomst och
incheckning 15.00 – 20.00, middag i Socitetsrestaurangen. För
er som har möjlighet att komma
lite tidigare på eftermiddagen, så
finns badanläggningen och SPAmöjligheter. Se Lokas hemsida,
www.lokabrunn.se för detaljer.
Lördag 18/6 – efter frukostbuffé
i Socitetsrestaurangen samlas vi
för gemensam avfärd till Gelleråsen och Velodromloppet. Räkna
med avfärd ca 08.30. Vi kommer att ha en klubbparkering på
området, följ anvisningarna från
funktionärerna. För de som vill
åka rallyt som arrangeras på lördagen gäller föranmälan via Classic
Motors hemsida www.classicmotor.se. Tänk på att det är begränsat
med platser, boka i tid. Återresa
till Loka i egen takt och tid.
Årsmötet startar 17.30 i konferensanläggningen på Loka. Efter
årsmötet samlas vi för festmåltid i
Socitetsrestaurangen 20.00.
Söndag 19/6 – Frukost, utcheckning och avfärd till Gelleråsen

och Velodromloppet. Vi har klubbparkeringen
på Gelleråsen även på söndagen. Hemfärd efter
egen planering under söndagen.
Passa på att utnyttja de möjligheter som Loka
erbjuder i form av spabehandlingar (varför inte
en aromainpackning eller kanske Lokas varma
tallbarrsoljemassage i kombination med ett
kurbad). För mer information och bokning, kontakta Spabokningen tel 0591-631 00. Tänk på att
vissa behandlingar kan vara extra populära.
I priset för vistelsen ingår fri tillgång till Lokas
badanläggning med 30-gradigt vatten, bastu,
bubbelpool och träningsrum under öppettiderna.
Även de gruppaktiviteter (t ex vattenjympa) som
erbjuds under helgen ingår.
Pris:
Vi har fått ett förmånligt klubbpris för vistelsen
på Loka, 1495:- per person för fredag – söndag.
I priset ingår logi två nätter, frukost lördag och
söndag, två rätters festmiddag fredag och lördag
samt tillgång till badanläggningen mm på Loka.
Måltidsdryck utöver vatten, läsk och lättöl samt
eventuella barbesök tillkommer.
Priset för en övernattning inkl frukost och
tvårätters middag är 840:- per person.
Anmälan:
skall vara klubben tillhanda senast den 25 april till
Anders Gustafson via:e-post: bly@bredband.net,
eller telefon 08 - 749 31 13 (kväll), samt
073 - 765 03 07 dagtid.
Betalning görs i samband med utcheckningen
på söndagen
Vi har förbokat ett antal platser, men först
till kvarn gäller, så vänta inte för länge med att
anmäla er.
foto: nils kinnegård

loka brunn

Gunnar pysslar om sin Ferrari
hemma i garaget på Lidingö.
foto tommy lyngborn

S

Gunnar Elmgren ur tiden

vensk bilsport har sorg. Gunnar Elmgren gick efter lång tids sjukdom ur tiden den 18:e
januari. Han skulle ha blivit 65 år i sommar. Gunnar hade ett fantastiskt liv bakom sig. Han
var en av dessa sällsynt väl lottade människor som hade många strängar på sin lyra.
Gunnars intresse för bilsport väcktes redan i barnaåren hemma i villan i Bromma och fortsatte ända
in i det sista med uppdrag inom Svenska bilsportförbundet och det internationella förbundet FIA.
1989 anställdes Gunnar som Förbundsdirektör inom Svenska Bilsportförbundet. En anställning
han hade i sju år och där vi idag kan skörda frukterna av Gunnars framsynta arbete. En av de första
åtgärder Gunnar vidtog som förbundsdirektör var att se till att förbundet skaffade en miljöpolicy. En
åtgärd som visar hans framsynthet i viktiga samhällsfrågor.
Efter avslutad anställning fortsatte Gunnar sitt engagemang inom bilsporten med uppdrag inom den
internationella bilsporten främst i FIA Historic Motor Sport Commission där han valdes till dess
president 1993.
Samtidigt hade Gunnar också gjort re-entré på tävlingsbanorna. Nu i historisk racing med en
magnifik Maserati 6CM som så småningom byttes ut mot en Maserati 250F CM8. Det var en
drömbil som kom att ge Gunnar flera klassegrar vid tävlingar i England och på kontinenten.
Tala om att leva som man lär!
Gunnar ägde under åren en mängd intressanta tävlings, sport- och lyxbilar.
Gunnar var också passionerat flygintresserad. Han var under femtontalet år lycklig ägare till en Tiger
Moth och vid sin död delägare i en Harvard IIB ”fighter trainer” som var föremål för en omfattande
restaurering.
Gunnar lämnar ett stort tomrum efter sig inom bilsporten och alla de andra områden han engagerade
sig i.
Våra tankar går till hans hustru Helen och dottern Victoria.
Kåge Schildt

Historien om en svensk Healey i Monaco
Av carl a florman

J

ag är antagligen svenska
Healeyklubbens mest
anonyma medlem,
anledningen är att jag bor i
Monte-Carlo, dit jag flyttade
som barn (1957) med mina
föräldrar.
Är man uppvuxen med
Monacos Grand Prix, och
Monte-Carlo Rallyt, så blir
man helt enkelt biltokig.
Numera arbetar jag som
fastighetsmäklare på Franska
Rivieran.
Jag träffade många gånger
min barndoms idoler, som var
”Carlsson på Taket”,
Bosse Ljungfelt, Tom Trana,
Harry ”Sputnick” Källström,
Ove Andresson och Björn
Waldegård. Jag flängde runt i
Alperna med mina kompisar
för att se dessa fantastiska
rallyförare fara fram, som om
de kom från en annan planet.
Det var vanligt att vi grabbar
skolkade från skolan, de dagar
Grand Prix kördes på Monacos
trånga gator. Jag har många
minnen av Joakim Bonnier
som jag såg köra redan 1958.
Några år senare hängde jag i
depån med Ronny Petterson
och Reine Wisell. Antagligen
tyckte de att det var kul med en
svensk grabb i Monaco, som
kom och hälsade på med sin
trimmade moped varje dag.
Tillbaks till min Austin
Healey 100/6 (tillverkad den
14 december 1956), som
jag köpte av en bilhandlare i
Monaco år 2000.
Jag upptäckte efter att
jag köpt bilen, att två av
dess före detta ägare varit

barndomsvänner till mig, bilen
har aldrig lämnat Monaco
och dess omgivning på alla
dessa år. Fick därmed lite
historia kring bilen, bl.a. hade
karossen/chassit renoverats
i Monaco 1989/90. Motorn
var alltså 50 år gammal gick
bra, men läckte som ett såll.
Renoveringen kan bedömas
som ”så där”, inte riktigt
professionellt.
Backtävlingar.
Har haft mycket glädje
av bilen under åren, jag
har kört den flera gånger
per vecka hela året, vi har
ju ingen snö på vintern,
dagstemperaturen ligger runt
15 grader i december-januari.
Höjdpunkterna har varit de
historiska backtävlingar jag
medverkat i, ca 4-5 per år.
Dessa backtävlingar är mycket
välorganiserade, med full
säkerhet, vägen är avstängd,
halmbalar utsatta på farliga
ställen, brandkår, läkare och
bärgningsbilar finns på plats.
Tävlingarna brukar bestå av
ca 120-140 bilar och ca 20
motorcyklar, alla minst 25
år gamla, vi startar var 30:e
sekund, sträckan brukar vara
5-7 kilometer lång.
Har man en Lotus Elan som
startar 30 sekunder efter, måste
man ligga i allt vad det går,
och oftast bli omkörd på slutet.
Bilarna startar oftast gruppvis,
d.v.s. engelska sportbilar, som
MG, Triumph, Lotus, TVR,
Austin Healey etc. i en grupp,
franska bilar typ Renault
Gordini och Alpine i en

annan. En grupp brukar bestå
av riktiga tävlingsbilar typ
Matra, Ford GT40, Porsche
906 etc.
Stämningen är hög, med stor
och entusiastisk publik och en
professionell speaker.
Vi brukar hinna med tre till
fyra backstigningar på en dag,
med en trevlig lunch på en
bykrog där emellan.
Problemen börjar.
Jag nämnde att min bil
”läckte som ett såll”, har haft
ett stort oljetråg i plast under
bilen, för att samla upp all
olja. Jag brukade hålla koll
på oljestickan, men en dag
slarvade jag, motorn började
låta konstigt och det började
ryka om motorn, det var för
sent. Jag har väntat på detta för
att göra en motorrenovering.
Ville inte göra renoveringen
i Frankrike, jag vet att de
bästa specialisterna finns i
England. Jag kontaktade Cape
International och Steve Norton
i Coventry. Jag hade sett deras
annons i vår klubbtidning, men
också läst om dem i klassiska
biltidningar, där jag läst om
deras ombyggda bilar.
Kom överens med Steve
Norton att frakta över bilen till
dem, för en analys.
Bilen kom till Cape
International den 3 oktober.
Jag reste över till Coventry den
23 oktober för att diskutera vad
som skall göras med bilen.
Hade från början klart för
mig att jag ville renovera
och ”vässa” motorn, byta
elsystemet, möjligen måla

om bilen, en s.k. mindre
renovering.
När jag väl träffade Steve
Norton, och såg de bilar Cape
renoverat, och de tävlingsbilar
de byggt blev jag helt lyrisk,
aldrig har jag sett så tuffa
Healeys.
I mina diskussioner med Steve
Norton blev det klart att min
bil skulle utrustas för MonteCarlo Rallyts historiska tävling
(300 deltagare varje år). Det
har varit min dröm att köra

detta historiska rally, det för
mig tillbaks till min barndom.
Renoveringen är påbörjad.
Min Healey skall nu
totalrenoveras och byggas om
till en vass rallybil.
Bilen är nu nermonterad
i molekyler, karossen har
doppats i syrabad för att få bort
all färg, chassiet sandblästras
etc. Steve Norton berömde min
bil, det var den första Healeyn
han renoverat, som varit helt

Ny matrikel planeras till våren
Glöm ej att anmäla nya uppgifter till Ditte Freudenthal,
membership@healeysweden.se om du flyttat eller gjort
förändringar i bilparken!
Glöm inte att vi gärna vill ha din e-postadress.

Healey market
Groda köpes. Allt av intresse utom sönderrostade vrak.
Helst söker jag en färdigrenoverad bil, men om inte
detta är möjligt så är det en klar fördel om bilen är i
körbart skick. Per Montén tel. 08 - 290607.
Email: monten@brevet.nu

fri från rost, en konsekvens av
att bilen levt hela sitt liv i ett
milt klimat. Målet är att min
Healey skall bli Frankrikes
finaste Healey.
Jag visar med glädje hur
renoveringen framskrider
i följande nummer av
Enthusiasten.

Ett gäng gamla Healeyrävar väntar ivrigt på att bli serverade glögg med tilltugg

Luciafirande utan
ljusets drottning
Inför risken att ställas inför mörkrets härskare,
han som råder över det plötsliga mörkret, mr
Lucas himself valde Sankta Lucia i år att att
frånvara vid Healeyklubbens Luciafirande.
Dock avnjöts traditionsenligt Dittes hembakade
lussebullar och nykokta kaffe tillsammans med
rykande glögg förstärkt med mandel och russin.
Ett tiotal medlemmar dök upp och gavs tillfälle
att redogöra för varandra vad som skett i garaget
under den senaste tiden.
När alla var nöjda skingrades skaran för att gå
hem och vänta på jultomten som skiter i Lucas.

Hitta felen! Här är två bilder från årsmötet på hotel Rogge förra året. Den övre är originalbilden och

den undre har manipulerats lite. Hitta så många ändringar du kan och maila svaret till redaktören. Först med rätt
svar bjuds på öl på årsmötet i år. PS Mazda Miata räknas inte som fel här.

Lennart Nystedt tog med sig Simon och Olivia

PG som alltid på väg - hann dock ej till Lussefirandet i huvudstaden

