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Nummer 107
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är den svenska Austin Healey-klubbens medlemstidning.
Redaktör och grafisk form: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson

2008 är här, i takt med att solen börjar visa sig och dagarna blir
längre kommer naturligtvis suget att göra premiärturen med
Healeyn.

Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för
sportbilar, i synnerhet Austin Healey, att medverka i tidningen.
Tekniska tips, reseberättelser, renoveringserfarenheter, bilder m m,
allt är välkommet och publiceras med glädje.

Detta kommer att bli ett år som går till Healeyklubbens historia
med vårt stora internationella möte i sommar. Förberedelserna
har pågått sen 5 december 2004 då de första riktlinjerna togs fram
för hur mötet skulle genomföras. Från våra deltagare, som mailar
dagligen, är förväntningarna mycket stora och vi skall tillsammans
inte göra dem besvikna. I dagsläget är det bekräftat att Gerry Coker
som designade Healeyn kommer liksom John Healey, Brian Healey,
Peter Healey och Rauno Aaltonen. På anmälningslistan finns även
hela spektrat av legendariska bilar från en återuppbyggd SPL227B
Endurance Austin Healey med originaldelar som satte rekord på
Bonneville 1954, ett antal 100S och även Healey 4000.
Håll er informerade genom att följa utvecklingen och programmet
på vår hemsida som uppdateras kontinuerligt.
Årsmötet 2008 kommer att gå av stapeln helgen 31 maj och 1 juni,
mötet kommer att innehålla en del som blir ett arbetsmöte inför
Tehmis 2008. Har ni anmält er som funktionärer eller skulle kunna
tänka er att hjälpa till är det bra att ni kommer till mötet så vi kan
svetsa samman grupperna.

Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn
Tylögränd 6
121 56 Johanneshov
e-post: enthusiasten@telia.com
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Per Gunnar Johansson, ordförande
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Anders Gustafson, sekreterare		
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(anders@myhealey.com)
Johan Aggeryd, webmaster		
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(aggeryd@hotmail.com)
Ditte Freudenthal, medlemsregistret
070-734 82 51
(membership@healeysweden.com)
Tommy Lyngborn, redaktör		
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(n.nyblaeus@telia.com)
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AH 100
AH 100/6, 3000
AH Sprite

Torsdagen den 31 Juli ges möjlighet för alla medlemmar att
besöka Falkenbergs Motorbana för att bevista Austin
Healey Racing som den aldrig tidigare skådats i vårt
land. Ett stort antal deltagande Healeys från länder
runt om i Europa kommer att mäta krafterna med våra
svenska ess. Racen kommer att köras i tre klasser: klass
1: Big Healeys, klass 2: Sprites samt klass 3: Vintage Show - bilar med historiskt intresse så som ex-works cars, 100S
samt andra intressanta modeller av Healeys.
Kostnaden för att bevista detta är 300 kronor och då ingår lunch. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa delar
från t ex AH Spares som är en av sponsorerna för mötet.
Mera information om Falkenbergs Motorbana finns att hämta på www.falkenbergsmotorklubb.se ytterligare information
om Track and Race Day finns på Healeyklubbens hemsida www.healeysweden.com
			

Program för Track and Race Day:

08.00			
09.00 - 10.15		
10.15 - 10.45		
10.55 - 12.10		
12.15 - 13.00 		
LUNCH
13.05 - 13.30		
13.40 - 14.00		
14.10 - 14.30		
14.30 - 14.55		
15.00 - 16.00		
16.10 - 16.30		
16.40 - 17.00 		

Banan öppnar
Tidsträning 1, 20 min x 3 klasser
Möjlighet för deltagarna i TEHMIS att köra ett varv på banan
Tidsträning 2, 20 min x 3 klasser
Möjlighet för deltagarna i TEHMIS att köra ett varv på banan
Race klass 1 - 12 varv
Race klass 2 - 12 varv
Vintage Show Class 3 - 12 varv
Möjlighet för deltagarna i TEHMIS att köra ett varv på banan
Race klass 1 - endurance 1 timme
Race klass 2 - 15 varv
Vintage Show klass 3 - 15 varv

Missa inte detta tillfälle att se historisk racing när den är som bäst, tillfället återkommer garanterat
inte inom överskådlig framtid på hemmaplan!

KLUBBREGALIA
Beställes via hemsidan eller av
Ditte Freudenthal, 08-746 71 69

Omslagsfoto: pg johansson

MEDLEMSÄRENDEN mm
membership@healeysweden.com



PLUSGIRO
405161-1

Följande nya medlemmar (tom 20 februari) hälsas varmt välkomna till
Austin Healey Club of Sweden. F = familjemedlem

ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415

TRYCK
Laminerade omslaget åt oss.
Tack för det!

08 - 447 30 20

lördagen den 10 maj

Så kommer återigen tidpunkten då pärlorna skall fram i vårsolens sken. Det är dags för den sjunde vårmönstringen
i Healey -och Hundkojeklubbens regi. Denna gång samlas vi vid Biltema i Haninge klockan 10.00 för att färdas i
vår vackra natur ca 10 mil innan vi kommer till målet. Ungefär halvvägs stannar vi och njuter av innehållet i
kaffekorgen som omsorgsfullt packades innan avfärd. Vid målet står en tänd grill och väntar på att förse din
medhavda mat med lämplig stekyta. Tag med campingbord och stolar för bästa komfort.
Som traditionen bjuder så kommer också en tävling mellan klubbarna hållas. Healeyklubben är titelförsvarare.
Någon föranmälan är ej nödvändig men undrar du över något så ring Tommy Lyngborn 070-639 45 07 eller
Per Schoerner 070-560 51 54 .

HEMSIDA www.healeysweden.com
E-POSTADRESS info@healeysweden.com

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till MHRF,
Motorhistoriska Riksförbundet

eden 2008

Vårmönstring

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN
Per Schoerner, 08-746 7169, (healeyguy@bredband.net)
Bengt Larsson, 044-24 83 94, (bengt_larsson@hem.utfors.se)
Magnus Karlsson, 033-13 79 06, (492karlsson@telia.com)
KLUBBENS ADRESS
Austin Healey Club of Sweden
Brinkvägen 2B
S-141 33 HUDDINGE
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Välkommen till Falkenberg önskar arrangörerna av Third European Healey Meeting in Sweden!

TEKNISKA KOMMITTÉN
Lars Engwall
08-745 06 94
Bengt Larsson
044-24 83 94
Erik Sandgren
0176-193 51
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SEKTIONER
Magnus Karlsson
033-13 79 06
(492karlsson@telia.com)
Gunnar Berger
08-708 73 11
(gunnar.berger@lhandelshus.se)
Kjell Eriksson
054-86 61 29
(ke-bkkjelleriksson@swipnet.se)
Raoul Kennedy
0418-66 20 66
(r.kennedy@telia.com)
Anders Lindman
0921-199 85
(anders.lindman@nll.se)

Göteborg

Track and Race Day

3rd

PG har ordet
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Daniel Ulestig
Anita Ericsson
Patrik Åström
Philip Nybœus
Gabriella Nybœus

Ludvika
Sollentuna
Halmstad
Stockholm
Stockholm

AH 100/6
AH Sprite
AH Sprite

1957
1961
1962



Shown are:
Richard Maloumain-white/red 1954 100
James Smith-blue 1955 100
Edward Presser-white/blue 1956 LeMans
Dick Rowley- green 1956 100
Bruce Earle-white/red 1956 100

A

ustin-Healey Club of America,
som är den största klubben i
USA (den andra heter AustinHealey Club USA och har sitt
ursprung i San Francisco) har
en alldeles utmärkt klubb tidning som går
under namnet Healey Marque. Där kunde
man förra året bla hitta en artikel om 14
st(!!!) 100/4 som racade på samma bana.
Eftersom jag kör en likadan så lockade
artikeln mig att ta kontakt med författaren

Michael Casey-DiPleco ifrån Rifton, New
York. Hittade hans nummer i matrikeln
och fick snart kontakt.
Han mailade omedelbart över litet bilder
men eftersom Entusiastens redaktör är
stenhård med att det skall vara högupplösta foton kom vi överens om att han skulle
bränna ned dem på en dvd istället och
lägga i posten. Jag väntade och väntade
men inget kuvert från Rifton. Påminde
Michael men han sa att han skickat den.

Tiden gick och efter sex månader(!) får
jag ett mail från honom där han meddelar
att kuvertet just kommit tillbaka. Adressaten okänd. Men adressen var rätt så det
var bara att göra om försöket en gång till
och nu gick det bättre. Nio månader efter
att jag såg bilderna första gången kan jag
äntligen skicka dem vidare i Entusiasten.
Håll till godo!
/Nisse Nyblæus

A

ustin-Healeys made an unprecedented showing at the Vintage
Sports Car Club of Americas
Fall Final at Lime Rock Park,
October 6-7 2006. As the Austin-Healey world was honoring the 50th
anniversary of the 100-Six, 14 Healey
Hundreds came out to play with the likes
of Elva’s and Lotus’s in the VSCCA. Even
a Le Mans Sprite was there, piloted by
Dan Leonard.
Lime Rock Park is 1.53 miles long and a
beautiful track, but in the fall it is absolutely spectacular. We managed to corner 10
of the cars for some group photos. Dick
Rowley in his 1956 100 was my co-conspirator as we chased down everyone.
Jim Smith in his #102 is always looking
behind him to see who is coming!
When was the last time that no fewer
than 10 Healey Hundreds shared a track?
/Michael Casey-DiPleco
4

Tom Halpin-black/red 1956 100
Don Redlinger-white/blue 1956 100M
Michael Stein-white 1956 100
Rich Malumain Sr-red/black 1956 100
Fred Fisher-green 1955 100S

The Ugly Duckling - Dan Leonard-Sprite LeMans
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Såld för 33 495 USD – ca Sek: 218 000.
Kommentar:
Värdet dras ner då bilen är konverterad till
högerstyrd och att lacken inte var i bästa
skick.
Vi anser att priset var rätt med tanke på
konditionen.

Text och bild: per schoerner

Även veteranbilar måste ha giltig trafikförsäkring, och det skadar ju inte att ha vagnskadeförsäkring också. MHRF erbjuder
tillsammans med Folksam helförsäkringar för veteranbilar. Denna försäkring är mycket förmånlig, men man ställer också
en del krav på objektet ifråga. Man tackar nej till rostburkar och även dåliga renoveringar. Dessutom krävs en besiktning
av klubbens besiktningsman. Detta är anledningen till den här artikeln. Den som vill ha en försäkring skickar en ansökan
till klubbens besiktningsman. Till ansökan skall bifogas ett antal bilder på bilen. Bilderna är till för att besiktningsmannen
ska kunna bilda sig en uppfattning om bilen före besiktningen och för att dokumentera bilens skick. Dom sparas av MHRF
och plockas fram i händelse av försäkringsärende. Det är viktigt att bilderna beskriver bilens skick, så jag brukar ge rådet
att ta ”tråkiga” bilder. Med det menar jag bilder som endast visar bilen och inte en massa omgivningar. Det har förekommit
att vi har fått bilder där bilen skyms av buskar och där bilen skuggas av lövverket från ett träd. Välj en småmulen dag så vi
slipper solblänk. Om vi tycker att bilderna inte beskriver bilen på ett rättvist sätt ber vi ägaren att ta nya bilder. De bilder
som krävs av MHRF är:

Från sidorna

framifrån och bakifrån

inredning och instrument.

bagageutrymme

Tag gärna bilder på dörröppningar

samt snett bak- och framirån.
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Hoppas att 2008 har börjat bra! Vi har ett
spännande år framför oss med det stora Healeymötet i juli/augusti som årets höjdpunkt.
Johan & jag får ligga i ordentligt för att den
svarta 100:an ska bli klar, men målsättningen
är att bilen ska vara med och att vi även kan
ta pris som bästa 100. Den som lever får se,
men hoppet är det sista som överger en dåre!
Lite mer aktivitet sedan förra rapporten,
men ingen uppsjö av sålda Healeybilar. I
januari hålls de stora auktionerna i Scottsdale Arizona och man säger generellt att
resultaten från dessa auktioner sätter tonen
för resten av året. Jag hinner inte få med
resultaten i denna rapport men personligen
tror jag att priserna kommer att ”sätta sig”
lite då uppgången under de senaste åren varit
väl kraftig. Som vanligt gäller det att bilar i
absolut toppskick kommer att hålla priserna,
men de bilar som är i kategori 2 och lägre
kommer att falla.
Priserna har nu räknats om med en kurs på
6,50, tidigare körde vi med 7,00 men då
växelkursen har fallit kraftigt under hösten
kör vi med denna kurs tills annat anges.
Detta har sålts sedan förra rapporten.
Christies’s Monterey, CA, USA.
1955 Austin Healey 100 BN2.
BN2L228644. Röd med svart inredning.
Miltal ej noterat. Rullande renovering. Bra
lack och passform på karossen, bra krom.
Inredning är inte bytt men i bra originalskick. Rent och snyggt motorrum. Rykte
kraftigt och misstände när den startades.
Kondition 3.
Såld för 82 500 USD – ca Sek: 535 000.
Kommentar:
Uppsnyggad men ej renoverad inför auktionen. Lite oroligt med tanke på att den
rök kraftigt vid start men det kan bero på
felaktig choke eller att bilen stått en längre
tid. Priset är lite svårt att motivera och tydligen var det någon i publiken som ansåg att
den var värd mer än vad vi tyckte. Men det
är ju reglerna för en auktion – marknaden
bestämmer!

på motorn

Tänk på att det ska vara färgfoton, digitala bilder utskrivna på fotopapper av bra kvalitet går bra. Polaroidbilder är bannlysta.
Jag brukar föreslå att ta fler bilder än vad som krävs. Då kan man kosta på sig bilder ur fler vinklar.
Glöm inte att brandsläckare och batterifrånskiljare måste finnas. Detta är ett absolut krav, ansökan blir inte godkänd utan
dessa. Adresser till klubbens besiktningsmän hittar du på ledarsidan, ansökningsblankett kan du få från oss eller från MHRFs
hemsida, www.mhrf.se klicka på länken till MHRF-försäkringen. Där finns också fullständiga villkor, även för andra typer
av försäkringar som kan vara aktuella för gammelbilsägaren.
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1966 Austin Healey 3000 Mk3.
HBJ8L 32017. Blå med blå inredning.
54 816 miles.
Lackering och krom i toppskick. Mycket bra
inredning. Kaross med mycket bra passform.
Komplett bil i nära utställningsskick.
Kondition 2+

Såld för 68 200 USD – ca Sek: 444 000
Kommentar:
Inga överraskningar här. En bra bil men ej
i fullt utställningsskick. Healeymarknaden
är lite svår att följa just nu med höga & låga
priser för ibland ej fullgoda bilar.
Dock är vi beredda att säga att detta är ”rätt
pris” för en sen Healey i detta skick.
Gooding & Company, Pebble Beach Ca. USA.
1955 Austin Healey BN2.
BN2L 228075. Röd med röd & svart inredning. 60 685 miles.
Renoverad BN2 med 100M uppgraderingar.
Bra lack men med lite ”apelsinskal” Ser bra
ut under huven och i inredning. Kromade
ekerfälgar ger bilen ett lyft.
Kondition 2.
Såld för 73 700 USD – ca Sek: 479 000.
Kommentar:
Mycket jobb nedlagt men man har inte nått
ända fram. Kunde ha fått ett högre pris om
den inte kommit upp så sent på kvällen. Vi
anser att priset var OK men kunde blivit över
80 000. Bra köp!
H&H Auctions. Middlesex UK.
1960 Austin Healey 3000 Mk1.
HBT7 11579. Old English white med röd
inredning. 39 343 miles. Original UK bil
som såldes till Nya Zeeland 1962. Importerad 1995 och då genomgått en full renovering som enligt dokumentationen tog 7000
timmar! Körd ca 3000 miles efter renoveringen. Ser fortfarande mycket bra ut och har
perfekt passform. Lack, krom och inredning
i toppskick.
Kondition 1Såld för 60 291 USD – ca Sek: 392 000.
Kommentar:
En bil som är redo för vägen eller för utställning. Såldes för ca 10 000 mer än utropspriset.
Bra exemplar som såldes, för köparen ett bra
pris.
1960 Austin Healey 3000 Mk1.
HBT7L 11 568. Old English white med röd
inredning. 14 527 miles. US bil som importerades 1990 och då renoverad och konverterad till högerstyrd.
Inredning bytt 1997. Motor och växellåda
renoverat år 2000. Lacken har vissa sprickor
och stenskott och är redo för en ny lack.
Inredning och krom i bra skick.
Kondition 2.

1963 Austin Healey 3000 Mk2.
HBJ7 21740. Grön med beige inredning.
90 408 miles.
Renoverad 1982 och då omlackerad i ej
originalfärg. Har Mk3 motor och växellåda.
Fullt rally preparerad med båge, hasplåt, rallystolar, bälten mm. Krockad 2003 då hela
fronten byttes. Väl använd tävlingsbil med
mängder med bucklor och repor i plåten.
Kondition 3Ej såld, högsta bud 24 000 USD – ca Sek:
156 000.
Kommentar:
Hade ni inte kollat upp bilen noga kan det
begärda priset på 30 000 USD verka billigt.
Det kostar betydligt mer än så att preparera
en Big Healey för tävlingsbruk. Men bilen
var knappast värd mer än det som bjöds,
med tanke på skicket och vad den varit med
om.
Bonhams Susex UK. (auktion som hölls
under Goodwood Revival).
1954 Austin Healey 100M. BN1 153858.
Röd med röd inredning. 44 612 miles.
Original UK bil som såldes ny till Skottland.
Man uppger att det är en original 100M
bil som tävlat i 1954 Tulip Rally. Motorn
renoverad 1956. Samma ägare sedan 1957.
Bilen är i stort sett helt original och rostfri.
Förvånansvärt bra skick med tanke på ålder
och tävlingsbakgrund. Lacken har vissa
olika nyanser av rött och bilen är i behov av
en total renovering.
Kondition 3.
Såld för 44 137 USD – ca Sek: 287 000
Kommentar:
Original 100M och tävlingshistoria hjälpte
till att sälja denna bil för bra pengar.
100 bilarna har på den senaste tiden sålts för
bättre priser än 100/6 och tidiga 3000 bilar.
Vi anser att just denna bil var väl köpt och
väl värd pengarna som betalades.
Inte en Healeybil men värd att notera! En av
de Works Mini Cooper S som deltog i Monte
Carlo-rallyt 1966 då man diskades för felaktiga extraljus såldes på samma auktion.
Priset?? Jo den såldes för det ”facila” priset
av 169 680 USD – ca Sek: 1 103 000!
Det var som attan vad gamla tävlingsbilar är
värda mycket! Undrar vad min gamla rally
Saab V4 kunde varit värd i dag??? Förmodligen inte så mycket med tanke på att
vi lyckades att rulla framlänges ett par varv
med den!
Glada 2008 Healeyhälsningar från
Ulf & Johan


The Cape
restoration

By steve norton

W

Part 4

e’ve almost arrived at the last
stop on our journey with Carl
Florman and the restoration of

his BN4.
I have already described how the car
arrived and how we dismantled it to
evaluate the content of our work, how we
restored the chassis and body together
with the major
mechanical elements.
How we prepared
the bodywork for
painting and the
detailed processes this
involved to create the
painted body that we
have recently fitted
with brightwork and
the numerous unique
systems for fuel and
brakes.
The trimming of
the interior marks a
crucial point in our
work, the commitment
to trim means that the
mechanical systems
have been sufficiently
tested that we are
happy to encase them
by installing the trim.
Carl visited us before


of the
”Monte Carlo Healey”
Christmas and I’ll leave him to describe
his reaction to the car but as you can see
from the pictures we took on that day
the car has certainly lived up to the high
expectations we had both set.
The exhaust note was just as I had
wished, I am mindful of the intrusion
a side exit exhaust can have on the

occupants, especially on longer trips but
there’s no noise quite like a 3000 on the
cam with twin side exit pipes!
I had to virtually drag Carl away from
the throttle controls.
Preparing the car for trimming we
are trying to control the high cockpit
temperatures, there is nothing as
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uncomfortable as being too hot, it distracts
you and can ruin the enjoyment of driving
these great cars.
The heat resisting material we have
used is from a modern supercar where it
is used to isolate electrical components
installed within the engine compartment at
temperatures far in excess of the Healeys.
Apart from the floors and footwell areas
the main firewall is lined with a fireproof
board which is finished with a stainless
steel cover.
Not only does this look great but it
enabled us to eliminate many of the usual
holes for wires and hoses and the chance
of any hot draughts which can be more of
a problem than radiated heat.
During our research into reducing
cockpit temperatures we evaluated
neoprene as a product that could combat
heat but would also reduce noise and
vibration, we carefully applied it to
the external side of the gearbox cover
using special high temperature adhesive
and I cannot wait to see if this makes a
difference.
We have trial fitted all of the removable
interior fittings such as the gearbox cover
and the two rear seat covers that replace
the usual rear seat pans.
These aluminium covers have quick
release fasteners that can be turned with a
coin to allow access should any item in the
axle void need attention.
We have also fitted the parcel shelf, the
custom centre console and the other items
that will affect the interior trimming such
as the door activated interior lights that
are to be incorporated into the trimmed
footwell panels.
In the last month we have completed
the final work on our latest new product,
namely our replica Restall style reclining
bucket seats, perfect timing, as the very
first pair are being trimmed to match Carls
chosen colour scheme.
They will enable him to obtain the
perfect driving position whether he is
hard charging hairpin to hairpin on his

hillclimbing
exploits but
also when he
cruises around
his gorgeous
Monte Carlo
neighbourhood.
The rollcage we
chose for Carl
fits very close
to the inside
of his factory
hardtop and has
a removable
diagonal brace
which means that
those following
him see a fabulous GT rather than an off
duty race car.
When a rollcage is permanently installed
the main legs of the cage can be concealed
behind modified rear quarter panels,
however, Carl has insisted that his rollcage
is removable and this has meant that rear
quarter panels cannot be fitted.
I experienced a similar issue with the
rollcage I fitted into an Alfa Romeo GTA
replica I built a few years ago, the rear
bench seat had to be removed leaving the
exposed panelwork looking rather ugly.
On that occasion I used a superb material
called ‘mocquette’ which basically
looks like thin carpet and gives the same
appearance when fitted. You usually glue it
down and as it is thinner it can be moulded
around complicated shapes to great affect.
If the panelwork being covered is
unsightly you can use a thin layer of
foam to create a luxurious finish which
eliminates unsightly faults yet highlights
the recognised pressed shapes in the
panels very effectively.
Some carpets and mocquette are
available in matching colours so you can
join the two finishes seamlessly and this
overall affect is what we are attempting
for Carl.
The exposed wheelarch and B post
areas will be covered in this way and with

the leather trimmed rear pan covers we
will create a neat and tidy rear cockpit
– perfect for helmets and intercoms or
Louis Vitton luggage.
With the floors finished with heat
insulation, underfelt to add luxury and
woollen carpets all that remains are the
trimmed door and footwell panels which
are to be trimmed in leather.
The dashboard and centre console are
two tone leather with twin seam stitching
‘borrowed’ from Aston Martin, the parcel
shelf will also match with inset carpeting
to protect sun glasses or mobile phones.
We have decided to include a small
leather gearlever gaiter as the original
rubber type can become loose and heat
can find its way through this unprotected
route.
Add two reclining seats and the
individual parts become a whole themed
interior of the highest quality.
Totally trimmed with Bridge of Weir
hides, stitched and piped with contrasting
colours all as specified and agreed way
back in our discussions with Carl.
We expect the interior to be completed
any day soon and as the weather here in
the UK improves all that remains is the
job of tuning and road testing to ensure the
car arrives with Carl as reliable as possible
with all the gremlins eliminated.
It is only fitting that our last chapter be
devoted to the tuning and testing together
with the official hand over to Carl when he
arrives to collect his CapeSport 3000.



bilsporten gör att renoveringsarbetet
inte kan börja förrän hösten 2007, men
tackochlov går det betydligt snabbare att
demontera en båt än en bil. Jag skulle tro
att antalet detaljer på båten uppgår till
endast 25% av de som återfinns på en bil.
Enda problemet är Donald Healeys
materialval – ibland rysligt fina skruvar i
brons eller mässing och ibland bultar av
svartjärn utan någon ytbehandling.
Av de sistnämnda finns oftast bara skallen
och någon trådsmal f.d. trägänga kvar
– resten har liksom naturen på något sätt
konsumerat.
När väl demonteringen är avklarad
kan vi konstatera att plywooden har
klarat sig betydligt bättre och efter en
ordentlig högtryckstvätt återstår bara
ett par färglager som vi skall angripa
med Nitromorse, det är ett så bra
färgborttagningsmedel att man inte kan
köpa det i Sverige men vi har ju nära till
Danmark så det ordnar sig.

Text och foto: kåge schildt

Nyss hemkommen från England på trailer genom Danmark

E

fter ett antal renoveringar
av Healeys, Lotus, MG
m.m. tyckte jag att det var
dags att ge mig in i den marina
renoveringsbranschen igen. Vi gick
faktiskt från familjens segelbåt
till den första Healeyn för något
tjugotal år sedan, så många av
träverktygen har nu vilat ett antal år.
Vad är då naturligare än att ge sig på en
Healeybåt i ett sådant läge.
Möjligtvis skulle problemet vara att finna
en båt som var renoveringsbar.
Vi siktade därför först och främst på
en glasfiberbåt typ Sports Boat 75 med
glasfiberskrov – det kan bara inte finnas
någon plywoodbåt typ Sports Boat 55
kvar, en sådan måste i så fall var helt
upprutten.
…men icke.

Överst: Alla viktiga instrument är ok
Ovan: Nyrenoverad styrning, roder och
propelleraxel
Nedan: MGA Mk II motor och backslag
Underst tv: Tillverkningsnummer 27??
Underst th: Tanken blir helt ny i rostfritt

Riktningen på spärrnyckeln är alltså vänd i
de flesta avseenden och så snart all färg är
borta skall också återskapandet av skrovet
börja. Alla spant och plywood får vara
kvar medan en del motorbalkar i trä samt
fördäck och skarndäck får bli nytt.

Större delen av demonteringsarbetet är avklarat

På den ön som ligger lite väster om övriga
Europa fanns naturligtvis pärlan.
Tony Venn heter den engelske
gentlemannen som hittade den.
Han har för övrigt hittat ganska många,
han har nämligen själv en av varje typ av
de båtar som byggts och Tony har visat
sig ovärderlig för alla som renoverar
Healeybåtar.
Så efter en ganska häftig sjöresa från
Harwich till Esbjerg och i sakta fart
genom Danmark landar vi så småningom i
garaget och då är det mars 2006.
Byggprojekt och andra engagemang i
10

Renoverad roderarm

Parallellt med demonteringen har också en
hel del blanka och fina kromdelar kommit
tillbaks. Styrning och propelleraxel är
renoverade och motorrenoveringen pågår
för fullt.
För motorns del blir det nya foder, kolvar,
lager och allt annat.
Som tur är har vi två motorer att plocka
från och det kan behövas. För när det
gäller pumpar och värmeväxlare för
kylningen är det inga delar vi kan svänga
in om A-H Spares eller någon MGhandlare och plocka upp – special är bara
förnamnet på dessa ting.

När detta skrivs är det mellan jul och
nyår 2007-2008, kallt och regnigt ute
och mysfaktorn kring båtrenoveringen inomhus i ett varmt garage - är ytterst hög.
Tidplanen då? Nja, till Third European
Healey Meeting i Tylösand blir damen nog
inte sjövärdig men kanske till sommaren
därpå.
Återkommer när arbetet fortskridit
ytterligare.
Kåge Schildt

Rensad på allt inombords vilar nu damen på sidan
Enthusiast nr
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Galleri
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Reid Trummel i sin Healey Ski-Master 1956 ch nr 157
Foto: bill emerson
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En kväll i nostalgins tecken
Tjugosju personer hade hörsammat kallelsen till Retroträff den 13:e februari. Ett
inbjudningsbrev hade gått ut till en del av
dem som var med och startade klubben
men som just nu inte är medlemmar. Ett
tiotal nappade på vårt bete och dök upp,
de flesta mycket ljushårigare än tidigare
som någon uttryckte det. Priset för longest
distance vanns av Olle Nymark som enkom rest upp från Österlen.
Efter lite strul med lokalen hamnade vi till
slut på Barakademin på Östermalm. En 30
meter lång, fullt utrustad, bardisk lockade
till en liten förfriskning.
Efter hälsningar och välkomstmingel så
serverades öl och smörgåstårta. Därefter
följde det tyngsta inslaget för kvällen,
nämligen visning av den film som gjordes
av Robban Pettersson och hans pappa på
70-talet. Filmen visar Healeyklubbens
medlemmar och deras aktiviteter på träffar
runt om i landet. Många igenkännande rop
hördes från publikhavet. En diabildsshow
följde på detta. PG visade även presentationen av TEHMIS för de som inte sett
den, många var det som imponerades.
Efter kaffe med bröd plockades fotoalbumen fram vilket lockade till nya skratt och
kommentarer.
Tiden gick fort och vid 22-tiden skingrades Healeyvännerna, gamla som nya, och
hoppades på ett återseende igen.
Ett stort tack till restaurang Vardagsrummet för utmärkt förplägnad samt till
Barakademin för stor gästfrihet.

lördagen den 31 maj - söndagen den 1 juni

Plats:
Hotel Mullsjö
Sjövägen 90
565 32 MULLSJÖ
www.mullsjohotel.se

några av

”de gamle” olle nymark, helen elmgren, henrik engströn, kerstin engwall och kenneth swedbom

helen visar bilder från renoveringen av hennes
ah100 för henrik och kerstin

tre veteraner och en analog projektor. lasse
engwall, robert petersson och gunnar berger

Samling:
kl 10.30 på lördagen. Vi startar med förmiddagskaffe och
macka på hotellet, därefter gemensam färd på fina vägar till
Husqvarna Fabriksmuseum där vi får uppleva en fantastisk
svensk industihistoria. Efter guidad tur blir det lunch/förtäring på något gemytligt ställe. Färden fortsätter sedan på fina vägar tillbaka mot Mullsjö där vi senare på kvällen äter en trerätters middag och ägnar oss åt trevlig samvaro. Efter frukost på söndagsmorgonen hålls klubbens
årsmöte med start 10.00.
Pris:
860 kronor per person i dubbelrum
1.155 kronor i enkelrum.
Anmälan:
senast den 15: april till:
Mats Svanberg. mats@eksjoverken.se, 070 - 283 02 77
Anders Gustafson, anders@myhealey.com. 0709 - 29 42 62

VÄLKOMNA!

Sponsorer till TEHMIS 2008

Svenskt försäkringsbolag.
OMX äger börser i Norden och
Baltikum och levererar teknologi och tjänster till finansiella
företag över hela världen.
Finansiell konsult och leverantör av revisionstjänster.
Svensk tillverkare av exklusiva
glasprodukter.
Den första och största leverantören av reservdelar till Austin
Healey.
14

Kallelse till årsmöte 2008

www.husqvarna-museum.nu

Supporters TEHMIS 2008
Cape International
Coventry, England

/FlCIAL -AIN 3PONSOR
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H&R Classic Restoration
Lilydale, Australien
Octane Magazines
Petersborough, England
Marsh Classic Restoration
Bacchus Marsh, Australien
The Healey Factory
Ringwood, Australien
Profilskaparen AB
Stockholm, Sverige
Putzke´s FAHRSPASS
Poway, CA USA
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Borås Motor Corporation AB
Borås, Sverige
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2008 promises to be the busiest year yet in our workshops
here at Cape. You’ll know by now that we’re building a full
series of CapeSport specials from the 100 to a number of
3000s. What you may not know is the work we’re undertaking
to accurately restore one of the most historic Austin Healeys
in existence – AHX11.
Built at Warwick by a team including
Geoff Healey and Roger Menadue,
AHX11 was one of the first preproduction cars destined to promote the
Austin Healey 100 at prestigious motor
shows around the world. AHX11 would
be displayed on the Austin Healey stand
at the Turin Motor Show in 1953.
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Here we are 55 years later with this
unique car in our Cape workshops
undergoing a thorough ground-up
restoration, quite possibly the first since
it was originally assembled at Donald’s
Cape Works in Warwick.
This has been a fantastic opportunity
for Cape to work on one of the

‘Warwick’ Austin Healeys. Obviously it
was essential that the car was restored
accurately and sympathetically and
we’re extremely grateful for the advice
and photographs supplied by the
owners of other Warwick built 100’s
which has proved invaluable.
Stage one of our work concentrated on
stripping off the poor / incorrect work
undertaken prior to its arrival before
reconstructing parts of the chassis, the
rear bulk head and boot area where
most of the damage had been done.
The inner body assembly has now been
reconstructed with all the detailing unique

to this car. And as our main picture
shows, the aluminium outer panels have
been completed and all the external body
fittings and brightwork have been trial
fitted before painting commences.
Work continues apace on this historic
car which we are hoping to display at
Goodwood in May along with our very
own CapeSport 100.
For full details of all our restoration
projects, keep an eye on our website
www.cape-international.com which is
updated regularly. If your car deserves
the best then contact Steve via email at
sales@cape-international.com or by
phone 0044(0) 1676 542292.
Cheers,

Steve Norton

B{ICvJEALK
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Text och foto: ulf aggeryd

et var meningen att denna
artikel skulle vara del två av
motorbygget. Men som så många
andra gånger går saker och ting inte som
planerat. Det har varit svårt att få ihop
en tid som passar mig själv, Goran &
Trendab så motorn står där den står men
förhoppningsvis ska vi snart kunna få till
en dag och slutföra projektet.
Så nu kommer vi istället med en
delrapport om monteringen av bilen! Efter
ca 2,5 år hos plåtslagare och lackerare
i Borås var det ÄNTLIGEN dags att få
hem pärlan. Nisse lånade ut sitt fina släp
så torsdag den 24:e januari bar det iväg
till Borås. Ett sjuhelsikes ryggskott på
morgonen gjorde resan till en pina men
ska man väl hämta bilen är det bara att
bita ihop.
Man kände sig som ett barn på julafton
och spänningen var stor. Hur skulle bilen
se ut? Var lacken så bra som vi förväntade
oss etc, etc. Kom till Borås och tog en fika
med Magnus där släpet stod. Var toppen
att få titta lite på de projekt han jobbar
med och framförallt börja pumpa honom
på information. Det Magnus inte vet &
kan om Austin Healey är nog inte värt att
veta!
Äntligen dags att åka till Matthias, vår
plåtslagare som hade hämtat bilen från
lack och monterat på skärmar och dörrar.
När han väl öppnat dörren och tänt lyset
i garaget så stod bilen där i all sin glans.
OTROLIGT snygg! Som vi alla vet är det
en utmaning att lacka en bil svart och det
krävs ett enormt förarbete för att få till
ett bra slutresultat. Jag var mer än nöjd
och med stor hjälp av Goran och Matthias

lastades bilen på släpet. Själv gick jag
omkring som en fällkniv för ryggen var
helt låst i en konstig vinkel. Men bara
att bita ihop och börja den långa färden
hem mot Strängnäs. Johan räddade mig
genom att ta tåget till Mjölby där han tog
över körningen. Efter ett par värktabletter
började man få tillbaka livsandarna!
Fredag morgon var det avlastning och nu
skulle monteringen börja! Men först var
Johan tvungen att idka lite ”torrkörning”
Vi hade under en lång tid fixat fram och
bakvagn så allt var klart för montering.
Optimist som man är sa vi att vi kör hårt
och monterar allt under fredagen! Pyttsan
heller!
Ramen är pulverlackad och det tog en
enorm tid att rensa alla gängor och hål för
bussningar mm. Med facit i hand skulle vi
givetvis ha monterat skruvar i alla hål, satt
i plastlock i alla hål där bussningar skulle
monteras mm. Men detta var ej gjort så nu
blev det till att köra hårt med gångtapp,
smärgelduk och roterande fil.
När dagen var slut satt i alla fall
framvagnen på plats.
Trötta, skitiga och med värkande rygg
och i Johans fall knogar var det dags att
åka hem och njuta av en kall öl och en
massa bilsnack. Lena tröttnade till slut på
oss och tog ett bad! Inte lätt att föra en
konversation bland två bildårar som var
”höga” av dagens övning.
Lördag var det dags för bakvagn och jag
skulle dessutom få alla bromsledningar på
plats.
Hade sedan tidigare köpt en bromsvåg
från Dennis Welch men fanskapet passade

johan i bilen. svårt att se kvaliteten på lacken i detta
ljus men håll med om att bilen är snygg!

ägaren själv gillar den skarpt, det syns på minen.
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bromsvåg monterad. ser inte så mycket ut för

många tåtar som ska på plats. den stora frågan

lite framsteg så nu sitter i alla fall en del el

halv dag för kvällen skulle tillbringas
med goda vänner, en massa vin & mycket
snack. Trots att man har ett stort projekt
framför sig gäller det ju att sköta om det
sociala livet också. Jag skötte det så bra
under lördagskvällen att söndagen blev en
slappdag på soffan. Men det är ju skönt
det också!

leverans av spegeln till badrummet,
bara sex veckor sent! Givetvis tyckte då
hustrun att det var viktigare att få upp en
spegel än att göra framsteg på bilen. Kom
iväg efter lunch, men gav då tiden till vårt
andra projekt – Alfan.
Vill inte att vi ska komma till läget att
två bilar är halvklara till sommaren så
man får fördela tiden mellan
projekten.
Lördagen blev en Healey dag
och målsättningen var att få
in hela elhärvan. Packade upp
alla ledningar och man inser
att även en äldre bil har en
massa ledningar.
Trångt, bökigt och allmänt
jäkligt att få in allt. Men nu
sitter i alla fall huvudhärvan
på plats och säkrings box,
hel / halvljus relä och lite
annat smått & gott. Men det
är fan vilken tid allt tar! Man
inser att efter en dag så har
man jobbat i ca tre timmar och kollat i
böcker och kliat sig i huvudet de andra
tre. Hungrig är man också för lunchen
”glömdes nämligen bort”.
Nu inser man att allt tar mycket längre

tid än planerat och så här långt har vi ju
bara gjort de relativt enkla jobben. När
det sedan kommer till inpassning av alla
smådelar som dörr & huv
lås, skärmar mm. kan jag bara ana hur
många timmar som kommer att gå åt.
Vi kommer att gno på så mycket vi bara
kan MEN det är nog inte realistiskt att tro
att bilen kan vara körbar till sommarens
möte! Känns tråkigt att inte kunna ställa
ut projektet som vi slitit med i så många
år men det är bara att inse att vi kan inte
fuska ihop bilen på slutet för den ska ju
leva i många – många år framöver. Men
ner kommer den i vilket fall, det finns ju
bil kärror att hyra!
Det finns nog ingen bättre samvaro än
att tillbringa timmar i garaget med sin son
som lyckligtvis också har blivit smittad av
Healey flugan! Det är vad man kan kalla
för;
Quality Time!

världen, men tog en massa tid att få monterad.

framvagnen är äntligen på plats. tungt att få dit
fjädrarna men nu är de där!

bakaxeln monterad. för två glada amatörer tog
det mesta delen av dagen att få detta på plats.

så illa att det tog mesta delen av lördagen
att få dit den. Blev också väldigt osäker
på vilka bromscylindrar jag skulle
montera men ett samtal till Magnus löste
det problemet. Har lärt mig läxan sedan
tidigare, bättre att fråga någon som kan &
vet istället för att göra om samma sak flera
gånger.
Johan slet med bakvagnen och ryggen
blev inte bättre av att lyfta skrotet på plats.
Vilken klump en Healey bakaxel är! Och
knölig att få in. När bladfjädrarna skulle
på plats var det samma visa, för mycket
lack i kombination med styva Polyuretan
bussningar gjorde det nästan omöjligt att
få det hela på plats. Vi slet i två timmar
med vänster sidan men gjorde några
radikala ingrepp på högersidan så den
blev klar på runt 30 minuter. Efter många
svordomar satt äntligen axeln på plats!
Inte en bromsledning kom på plats, bara Tkorset för fördelningen mellan framhjulen
Men bromsvågen satt nu ÄNTLIGEN på
plats.
Detta var vad vi fick gjort den första
monteringshelgen. Blev tyvärr tvungen
att resa bort i jobbet på söndagen så
Johan fick själv göra slutmontering av
bladfjädrarna.
Helg nummer två jobbades det bara en
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en katt bland hermelinerna, men håll med om att
italienarna kan bygga snygga motorer.

Helg nummer tre och nu jäklar skulle
det bli framsteg! Räknade med att jobba
fredag & helgen. Men då fick vi äntligen

är; vart ska man dra allt?

prylar på plats.

Glada Healey hälsningar från Ulf & Johan
PS: STORT tack till Nisse för lån av
kärran, Goran för hjälp med lastning och
uppmuntran samt till Magnus för alla goda
råd och teknisk hjälp!

Undrens tid är
inte förbi
En Healey 100 BN2 från 1955 har hittats i
ett garage i Stockholm av Hasse Nyström.
Bilen blev isärplockad för tjugo år sen och
har sedan varit bortglömd.
Hasse Nyström är känd av oss bilnördar
som den som drev Comfort Racing under
60- 70- och 80-talet. Comfort drev ett racingtaeam som blev mest känt för att tävla
med hundkojor.
Hasse kommer nu att renovera Healeyn
och det går att följa på www.spoca.se
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Decibel och läckra bilar i massor
klacke rapporterar från goodwood revial

T

anken att resa till Goodwood fanns
sedan 1998 då vi besökte England
i samband med 40års jubileet av
Spriten på Cirencester. Några skulle till
första Revival helgen efter men eftersom
man var tvungen att åka hem fick man läsa
om det i tidningarna och drömma sig dit.
Det tog 10 år att förverkliga drömmen
men det var värt väntan, man blir helt
överväldigad av arrangemanget. Allt är
som att bli förflyttad till slutet av 40-talet,
50-talet och delar av 60-talet.
Det är som en tidsresa då alla klär sig i
kläder från den tiden, fordonen inne på
banan får inte vara nyare än -66, etc. etc.
Goodwood kom till efter andra
världskriget tack vare att den bana
som många hade använt inte längre var
användbar. Brooklandsbanan som den
hette hade övertagits av flygministeriet
som lät flygplanstillverkarna Hawker
och Avro anlägga fabriker där. Banan
hade blivit delvis riven då den var väl
synligt från luften. Goodwood däremot
hade varit en flygbas för jaktflyget, den
hette Westhampnett och var ett gräsfält.
Men som alla vet regnar det ibland i
England även under kriget och lastbilar
och truckar som skulle serva flygplanen
mellan flygningarna fastnade i det våta
gräset så man byggde en asfaltslinga
runt hela fältet. När kriget sedan var slut
var det vänner till ägaren av Goodwood,
Freddie March, Earlen av Richmond and
Gordon, som bad honom att göra det till
en tävlingsbana och de första tävlingarna
hölls 1948.
Banan stängde dessvärre 1966. Då
kraven på säkerhet steg var man tvungna
att bygga om banan men det ville inte
earlen så banan användes för tester och
provkörningar etc. i fortsättningen. Banan
är fortfarande i stort sett som när den
stängde.
Sagt och gjort, till Goodwood skulle jag,

som tur var vart jag inte ensam att åka då
först två hundkojevänner skulle åka, sedan
ville Börje följa med, sedan hade den
ena kojavännen en kompis som jobbade i
England så vi blev 5 st!!!
Vi tog flyg till Gatwick sedan lokaltåg till
Guildford till kompisens bostad där vi sov,
sedan ner till Goodwood dit vi kom på
förmiddagen. Det tog tid att ta sig igenom
bilarna på finbilsparkeringen det var en hel
del Healeys..
Sedan inne på banan var det så mycket
att se, allting var så snyggt ordnat med
blommor och byggnader, det var som
att titta i en gammal Scalextric broschyr
(i början tillverkades Scalextric precis i
närheten) fastän det här är i naturlig skala
och inte så mycket sponsorskyltar som
”moderna” tävlingar.
Det brukar vara några speciella saker att
hylla, i år så var det Ford DFV Formel
1 motorn som firade 40 år. Sedan en
tävlingsförare som heter Roy Salvadori
som har tävlat mycket på Goodwood, han
har sagt och det ger en bra beskrivning av
hela arrangemanget nämligen ”give me
Goodwood on a summers day and you can
have the rest of the world”. Till DFV
hyllningen hade de fått dit 26 bilar med
den motorn från -67 till -78 års modeller.
De ställdes upp på griden och drog iväg
DET VAR SÅ NACKHÅREN RESTE
SIG OCH VILKET LJUD; INTE EN
LJUDDÄMPARE SÅ LÅNGT ÖGAT
SÅG!!!!! VILKEN MUSIK!!!!!!!
Sedan blev det bara värre, GT40 med raka
rör, Lola T70 med raka rör, alla bilar med
raka rör och det sparades inte på grejorna,
de körde som biltjuvar på stulen bensin.
Mellan heaten var det lite underhållning
bl.a. en T-ford med två figurer som såg på
pricken ut som Helan och Halvan som
åkte runt på banan och tutade och vinkade
åt publiken. Den roligaste var nog tre
gubbar utklädda till vägarbetare med en

hundkojepick-up (vet inte hur de kom in
tre i pick-upen men in kom de). De hade
en massa skyltar och avspärrningar som
de åkte runt med och satte upp men blev
hela tiden bortmotade av funktionärerna
med stora diskussioner och mycket
kroppsspråk.
Depåerna var delvis öppna men man såg
allt i alla fall, det mesta kom man väldigt
nära. Det var trevligt att kunna se alla
bilar på nära håll. När vi hade gått ett
tag ville vi vila så vi slog oss ner vid ett
bord. Bredvid satt två äldre herrar som
vi pratade med, de berättade att de hade
varit med på banan efter kriget när de
hade jobbat på Cooper Car Company
och skött om bilarna som i Sverige kallas
halvpannor, som var bland det första man
tävlade med efter kriget. Den ene av dem
hade jobbat på Brooklands och då haft en
”lärling” som hette Ron Dennis som nu
driver McLaren. De hade även jobbat med
att utveckla hundkojan till Cooper och
Cooper S. Så är det i England vart man än
vänder sig finns det motorhistoria och här
speciellt.
I och med att det har varit ett flygfält samt
att Earlen hade jobbat med flyg var det en
stor utställning av äldre flygplan från 30och 40-talet. Sedan var det också flygning
med jaktplan från kriget som Spitfire,
Mustang, Hurricane, Hellcat, Wildcat och
Bearcat på låg höjd.
VILKEN SHOW!!! VILKET LJUD!!!!!
MAN BLIR HELT MÅLLÖS!!!      
Så man var helt vimmelkantig när dagen
var slut, man hade sett så mycket häftiga
grejer och så var det i tre dagar, så man var
helt slut när man kom hem. Åka dit ska
jag snart igen, för en sådan upplevelse är
som terapi för själen för oss med bensin i
blodet.
Jag låter bilderna berätta det som inte kan
beskrivas med ord.
Håll till godo!!!!!              

tänk dig tonerna från denna ferrari testarossa

ferrari

250 lusso inne för service

100 s flat out med kontrollerat uppställ

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

Borås Motor Corporation AB
0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
två gentlemen med racinghistoria från
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cooper company

fingerade bobbies gjorde tillslag i publiken

alla var inte uppklädda
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Evenemangskalender 2008
Maj
10 maj Vårmönstring. se inbjudan på sidan 3 i denna tidning
25 maj Tjolöholm Classic Motor. Utställning och marknad 		
påTjolöholms slott utanför Göteborg. 			
Klubben kommer att vara representerad med tält		
och personal. Vill du visa upp din bil så ring till Anders
Pettersson 031:775 09 03.
www.tjoloholmclassicmotor.se
31 maj - 1 juni
AHS årsmöte på Hotel Mullsjö. Se separat inbjudan i 		
denna tidning!

1 juni

Juni
Prins Bertil Memorial på Djurgården.
www.gardesloppet.com

6 - 8 juni
The Ronnie Peterson Historic Grand Prix i Anderstorp.
Tävlingar med F1-och LeMansbilar samt en mängd 		
andra klasser. Det häftigaste racearrangemanget denna
säsong? www.scandinavianraceway.info
7 juni

SVK - pokalen i Västerås. Se nedan till höger!

14 - 15 juni
Velodromloppet på Gelleråsen. Historisk racing, finbilsutställning, rally mm.

Juli
11 - 12 juli
Den nederländska klubben ordnar även detta år 		
träffen Healey Meets Le Mans. Se nedan till 			
vänster! För den som är intresserad av att deltaga finns
mycket mer information på www.healeymeetslemans.nl
27 juli - 2 augusti
Third European Healey Meeting in Sweden i Halmstad.
Track and Race Day den 31:a juli, se sid 3! Ytterligare
information finns på klubbens hemsida.

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

Augusti

www.britishmotor.se

17 augusti
British Sports Car Meeting. Plats någonstans i Mälardalen. www.bscm.se
30 augusti
Automobil Classic Cars i Rosersberg. Klubben kommer
som vanligt att vara representerad med monter. Vill du
vara med kontakta Robert Eriksson 08-711 14 08!

på Röda Kaféet kommer i år att hållas jämna veckor med början den 12 maj. Vid fint
väder brukar Healeys dyka upp även övriga måndagskvällar.
stockholmssektionens måndagsträffar

Rapport från lackverkstaden
Nu är det mitt i februari. Som alltid tar saker mer tid än de borde.
Omlackeringen skulle varit klar till jul. Nu är det två månader senare
och slipningen är just klar. Det stod en annan Healey (en svart 100)
i lackverkstaden som visst blev litet försenad. Med litet tur är min
lackering klar i veckan. Fast det har man ju lärt sig – räkna inte med
tur. Räkna snarare med motsatsen. Kalkylera in otur! Som med färgen
till exempel…..
Det blir OEW och Lobelia Blue som tidigare. Fast utan metallicinslag!
Under tiden passade förstås lackverkstaden på att införa krav på giftfri
färg. Och den enda lobelia som vi hade som var korrekt var förstås av
fel sort. Som tur var hade en annan healeykonstnär just gått igenom
färgprocessen så det har löst sig. Från Australien. Tror jag! Det ska
ändå inte bli någon finlackering utan bara samma färg runt om. Och
litet prydligare i den påkörda bakdelen, som hade bucklor i både
shroud, skärm och baklucka. Samtidigt passar vi på och ta bort en del
krams som inte behövs som t ex låshandtag på bakluckan och fästen
för vindrutan.

EFTERLYSES!
Jag undrar om någon i klubben känner till en av mig ägd A-H 100?
Året var 1958 och bilen var grön och utrustad med Alfin-trummor
fram. Själv har jag ingen uppgift om reg.nr. etc. Jag köpte bilen av
John Roos som då var ordförande i både MG- klubben och Stockholms Sportvagnsklubb. De klubbarna har jag varit i kontakt med i mitt
sökande, hittills utan framgång.
Intresset har aktualiserats sedan min son Morgan blev med sin 100.
Sigtuna-hälsningar
Sven Larsson telefon: 08-59250006

Snart är det racing igen!
Nisse
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